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Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wymagane dokumenty:
1.  wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
2. Zaświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny (m. In. Wynagrodzenia za prace i zasiłki rodzinne, emerytury, renty 

inwalidzkie i rodzinne, z gospodarstwa rolnego, z prowadzonej działalności gospodarczej, alimenty, dodatek mieszkaniowy, 
stypendia socjalne)

3. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (kopie decyzji),
4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
5. opinie dyrektora szkoły (w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły, którego organem prowadzącym nie jest miasto 

Bukowno
6. oświadczenie o sytuacji rodzinnej.
Opłaty:  
nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  30  dni

Jednostka odpowiedzialna: 
Referat  Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej (OZ)

Nr pokoju: 14

Nr telefonu: 642 10 38  wew.  (47)

Godziny urzędowania:  poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek, środa, czwartek piątek 7.00 - 15.00                                       

Tryb odwoławczy: 
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Bukowno. Dokumenty składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna: 
Artykuł 90n ustawy z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi  zmianami)

Uwagi:  
1. Wniosek składają rodzice lub pełnoletni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz szkół 

wymienionych w artykule 90b
ustęp 3 i 4 ustawy o systemie oświaty

2. Wnioski mogą składać osoby, których dochód nie przekracza 351 zł netto na osobę w rodzinie,
3. W przypadku ucznia, który uczęszcza do szkoły, której organem prawomocnym  jest Miasto Bukowno (szkoły 

podstawowe, gimnazja na terenie Bukowna), wniosek należy złożyć w szkole;
4. W przypadku ucznia, który uczęszcza do szkoły, której organem prawomocnym nie jest Miasto Bukowno (szkoły 

średnie), 
wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. +48 (32) 642-10-38, fax. 642-15-44 Sekretariat@um.bukowno.pl
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