
UCHWAŁA NR XXIV/185/12
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Byczynie 

Grzegorz Kapica
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        Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr  XXIV/185/12. 

Rady Miejskiej w Byczynie 
         z dnia 27.06.2012 

  
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

na rok szkolny ………….. 
 

 
 

1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY 
Nazwisko Imię 

PESEL  

1.1. Adres zamieszkania 
Województwo Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Telefon kontaktowy 

 
 

2. Dane osobowe ucznia / nie wypełniać jeśli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń 
Nazwisko Imię 

PESEL  

Data i miejsce urodzenia 

2.1. Adres zamieszkania 
Województwo Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy  

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Informacja o szkole, do której uczeń uczęszcza 
Nazwa szkoły Adres Klasa Potwierdzenie szkoły (pieczątka szkoły i podpis 

prac. adm.) 
    

 
      …………………………………………… 
                        (pieczątka i podpis) 

3.1. Typ szkoły / proszę zaznaczyć X 

     □        □         □         □        □        □        □ 

          szkoła          gimnazjum             liceum                liceum            technikum       zasadnicza            inne 
     podstawowa                                profilowane   ogólnokształcące                               szkoła  
                                                                                                                                       zawodowa 
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4. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: (wniosek moŜe być udzielony w 
jednej lub kilku formach, naleŜy zaznaczyć stawiając znak X i uzupełnić dane) 

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, swoim programem wykraczającym 

poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału  
w zajęciach wyrównawczych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, np.: wycieczki szkolne, „zielona 
szkoła”, wyjazdy do kina, teatru itp., 
Wyszczególnienie……………………………………………………………………………………………… 

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła,                    

a w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe i inne. 
Rodzaje zajęć, przez kogo prowadzone ………………………………………………………………………. 

□ Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu: 

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego 
b) przyborów szkolnych, w tym zeszytów, piórników, plecaków itp., 
c) strojów sportowych i innego wyposaŜenia uczniów, wymaganego obligatoryjnie przez szkołę 
Przedmiot zakupu …………………………………………………………………………………………….. 

□ Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,  

a w szczególności kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie, kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej 

□ Świadczenia pienięŜnego – w przypadku, o którym mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty 

 
5. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia 

Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z …… osób, niŜej wymienionych, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

L.p. Imi ę i nazwisko Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy/szkoła* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
 
*naleŜy wpisać – miejsce pracy, nauki; emeryt, rencista; świadczenia przedemerytalne; gospodarstwo 
rolne; urlop wychowawczy; staŜysta; bezrobotny – PUP (Powiatowy Urząd Pracy), bezrobotny nie 
zarejestrowany w PUP, urlop bezpłatny; praca dorywcza, działalność gospodarcza, umowa zlecenie  
o dzieło, praca poza granicami Polski itp. 
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6. Źródło dochodów NETTO w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złoŜenie 
wniosku 
L.p. Rodzaj dochodu lub świadczenia Kwota w zł. 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

2. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia przedemerytalne  

3. Stałe lub okresowe świadczenia otrzymane OPS  

4. Zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki staŜowe  

5. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku (bez świadczeń jednorazowych)  

6. Zasiłki oraz świadczenia pielęgnacyjne  

7. Alimenty  

8. Dodatki mieszkaniowe  

9. Dochody z działalności gospodarczej  

10. Praca dorywcza  

11. Dochody z gospodarstwa rolnego  ……….. ha x …… zł =  

12. Inne dochody (podaj jakie) …………………………………………  

13. Alimenty, świadczenia na rzecz innych osób (naleŜy je odliczyć od dochodu 
rodziny) 

 

Miesięczny dochód rodziny  

Liczba osób pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym  
 
Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi ……………zł 
(miesięczny dochód rodziny netto naleŜy podzielić przez liczbę członków rodziny) 
Oświadczam, Ŝe powyŜej wymienione osoby pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i osiągnęły 
poprzedzającym złoŜenie wniosku tylko wymienione dochody. 
                                                                                                          …………………………………………. 
                                                                                                            (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Oświadczam, Ŝe nie posiadam innych źródeł dochodu niŜ wykazane na wniosku. Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia. 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku                   
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 
 
  …………………………………..                                         ……………………………………………. 
         (miejscowość, data)                                                          (podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica  
                                                                                                lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)                             

UWAGA 
Dochód umoŜliwiający ubieganie się o stypendium szkolne stanowi dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  
w rodzinie lub dochód osoby uczącej się prowadzącej odrębne gospodarstwo domowe, nie przekraczający kwoty 
określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009 r. Nr 175, 
poz. 1362 z późn. zm.) 
 
Do wniosku naleŜy dołączyć następujące dokumenty: 
a) zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskanych dochodach, za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc 

złoŜenia wniosku (np. wniosek złoŜony w miesiącu wrześniu – dochody za miesiąc sierpień), 
b)  zaświadczenie albo oświadczenie w przypadku korzystania ze świadczeń pienięŜnych z pomocy 

społecznej, 
c) zaświadczenie lub oświadczenie posiadanego gruntu rolnego, 
d) zaświadczenie lub oświadczenie osoby bezrobotnej. 
W przypadku złoŜenia oświadczenia składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia”. 
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ROZSTRZYGNI ĘCIE 
(wypełnia organ przyznający stypendium szkolne) 

PODSTAWOWE DANE 
Imię i nazwisko wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko ucznia/osoby,  
dla której wnioskuje się o przyznanie stypendium: 
Data wpływu wniosku: 
Data rozpatrzenia wniosku: 
Data wezwania do uzupełnienia braków formalnych (w przypadku ich stwierdzenia) 
 – za potwierdzeniem odbioru przez wnioskodawcę: 
Data ponownego rozpatrzenia wniosku 
Przedstawione dokumenty uzupełniające (liczba załączników do wniosku): 
USTALENIA KO ŃCOWE 
I. Rozstrzygnięcie formalne 
(przy właściwej odpowiedzi wstawić znak X): TAK NIE 
Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku   
Przyznaje się stypendium szkolne   

 
II.a. Ustalona wysokość stypendium szkolnego: …………………………………. 
 

II.b. Forma realizacji przyznanego stypendium: (Wniosek moŜe być udzielony w jednej 
lub kilku formach, naleŜy zaznaczyć stawiając znak X i uzupełnić dane) 

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, swoim programem wykraczającym 

poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału  
w zajęciach wyrównawczych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, np.: wycieczki szkolne, „zielona 
szkoła”, wyjazdy do kina, teatru itp., 
Wyszczególnienie……………………………………………………………………………………………… 

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła,                     

a w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe i inne. 
Rodzaje zajęć, przez kogo prowadzone ………………………………………………………………………. 

□ Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu: 

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego 
b) przyborów szkolnych, w tym zeszytów, piórników, plecaków itp., 
c) strojów sportowych i innego wyposaŜenia uczniów, wymaganego obligatoryjnie przez szkołę 
Przedmiot zakupu …………………………………………………………………………………………….. 

□ Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,  

a w szczególności kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie, kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej 

□ Świadczenia pienięŜnego – w przypadku, o którym mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty 

 
III. Wydano decyzję administracyjną z dnia …………….  nr ….…………………………… 
 
         ……………………………. 
(podpis osoby dokonującej analizy formalnej) 
                                                                                                      ……………………………………… 
                                                                                            (podpis Burmistrza Byczyny lub osoby upowaŜnionej) 
 
Byczyna, ……………………………….. 
                               (data) 
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 Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr  XXIV/185/12. 
Rady Miejskiej w Byczynie 

         z dnia 27.06.2012 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

na rok szkolny ………………. 
 

                                                                                                                                                           
1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY 
Nazwisko Imię 

PESEL  

1.1. Adres zamieszkania 
Województwo Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Telefon kontaktowy 

 
 

2. Dane osobowe ucznia / nie wypełniać jeśli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń 
Nazwisko Imię 

PESEL  

Data i miejsce urodzenia 

2.1. Adres zamieszkania 
Województwo Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy  

 

 
 
       

4. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: (wniosek moŜe być udzielony w 
jednej lub kilku formach, naleŜy zaznaczyć stawiając znak X i uzupełnić dane) 

3. Informacja o szkole, do której uczeń uczęszcza 
Nazwa szkoły Adres Klasa Potwierdzenie szkoły (pieczątka szkoły i podpis 

prac. adm.) 
    

 
      …………………………………………… 
                        (pieczątka i podpis) 

3.1. Typ szkoły / proszę zaznaczyć X 

     □        □         □         □        □        □        □ 

          szkoła          gimnazjum             liceum                liceum            technikum       zasadnicza            inne 
     podstawowa                                profilowane   ogólnokształcące                               szkoła  
                                                                                                                                       zawodowa 
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□ Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

□ Świadczenie pienięŜne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 
5. Krótkie wyja śnienie trudnej sytuacji materialnej rodziny wynikłej z powodu 
zdarzenia losowego 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, Ŝe: moja rodzina składa się z ……… osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku              
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 
 
                                                                                               
  …………………………………..                                  ……………………………………………. 
         (miejscowość, data)                                                            (podpis składającego wniosek) 
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ROZSTRZYGNI ĘCIE 

(wypełnia organ przyznający zasiłek szkolny) 
PODSTAWOWE DANE 
Imię i nazwisko wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko ucznia/osoby,  
dla której wnioskuje się o przyznanie zasiłku: 
Data wpływu wniosku: 
Data rozpatrzenia wniosku: 
Data wezwania do uzupełnienia braków formalnych (w przypadku ich stwierdzenia) 
 – za potwierdzeniem odbioru przez wnioskodawcę: 
Data ponownego rozpatrzenia wniosku 
Przedstawione dokumenty uzupełniające (liczba załączników do wniosku): 
USTALENIA KO ŃCOWE 
I. Rozstrzygnięcie formalne 
(przy właściwej odpowiedzi wstawić znak X): TAK NIE 
Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku   
Przyznaje się zasiłek szkolny   

 
II.a. Ustalona wysokość zasiłku szkolnego: …………………………………. 
 
 

II.b. Forma realizacji przyznanego zasiłku (wniosek moŜe być udzielony w jednej lub 
kilku formach, naleŜy zaznaczyć stawiając znak X i uzupełnić dane) 

□ Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

□ Świadczenie pienięŜne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 
 
III. Wydano decyzję administracyjna z dnia …………….  nr. ……………………………… 
 
 
     
 
 
    ……………………………. 
(podpis osoby dokonującej analizy formalnej) 
                                                                                                      ……………………………………… 
                                                                                            (podpis Burmistrza Byczyny lub osoby upowaŜnionej) 
 
 
Byczyna, ……………………………….. 
                               (data) 
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