
ZARZĄDZENIE  NR 32/2014
Wójta Gminy Stary Targ

z dnia  12  sierpnia  2014 roku
dotyczące  ustalenia terminu składania wniosków oraz  ustalenia wzoru  wniosku
o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2014 roku     „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art.  90u ust.  4 pkt  1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U.
 z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),  w związku z  § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz, U. z 2013  poz 818)  w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników, zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się termin składania wniosków do dnia 15 września 2014 roku.

§ 2.
Wprowadza się wzór wniosku stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

Wójt Gminy Stary Targ
    /-/

  Wiesław Kaźmierski



Załącznik  
do Zrządzenia Nr 32/2014
Wójta Gminy Stary Targ 
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

…………………………
    (miejscowość i data)                                      

WNIOSEK

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 

1. Dane osobowe ucznia:
Imiona i nazwisko ucznia:

………………………………………………………..………………………….
Data i miejsce urodzenia ucznia:

……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ucznia:

……………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych/rodziców zastępczych:

……………………………………………………………………………………

2. Informacja o szkole:       
 
Klasa............................. 
                                      
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………

Ulica, miejscowość, kod pocztowy:

……………………………………………………………………………………
3. W załączeniu:*

1. Zaświadczenie (w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów).
2. Zaświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej,

a  w  przypadku  uczniów  klas  I  szkoły  podstawowej  o  korzystaniu  ze  świadczeń
rodzinnych (GOPS)

3. Kopia  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  przez  publiczną
poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  (  w  przypadku  ucznia  z
niepełnosprawnościami)

4. Uzasadnienie do wniosku ( w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego)
*niepotrzebne skreślić



Dane dotyczące gospodarstwa domowego

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w
ustawie o pomocy społecznej - patrz objaśnienia; do wniosku należy załączyć odrębne
zaświadczenie o dochodach dla każdej z niżej wymienionych osób):

(nie wypełnia się w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego)

L.p. Imię i nazwisko Data 
urodzenia

Miejsce pracy- nauki Stopień 
pokrewieństwa

Wysokość 
dochodu w
zł

Łączny miesięczny dochód całego gospodarstwa domowego
………..

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: …………………  zł

słownie……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…. .  zł

UZASADNIENIE
do wniosku o  przyznanie  pomocy w formie  dofinansowania  zakupu podręczników
uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III oraz V
szkoły podstawowej.
(proszę wypełnić w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego: 

 456,00 zł – w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów klas II – III oraz V szkoły 
podstawowej )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Data:…………….                                                         …..……………………………………
                                                                                      Podpis rodzica/opiekuna prawnego

/ rodzica zastępczego ucznia

O Ś W I A D C Z E N I E
 Wyrażam zgodę, na przekazanie środków pieniężnych poniesionych na „Wyprawkę 
szkolną „ mojego dziecka  .................................................................................  
na wskazane konto bankowe
Właściciel konta ………………………………………………………………………….
Nazwa Banku ..................................................................................................................

Nr konta ( 26 cyfr )                                                                        

 .........................................................................
                                                                      ( data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej,  w  przypadku  podania  nieprawdziwych  danych,
oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam,
że zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 i art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę
na  wykorzystywanie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  szkołę  oraz  Urząd
Gminy          w Starym  Targu.

Data:………… …. .                                            ……..……..………………………………….
                                                                               Podpis rodzica / opiekuna prawnego/rodzica zastępczego ucznia

DECYZJA  W SPRAWIE  PRZYZNANIA/NIEPRZYZNANIA
dofinansowania zakupu podręczników:

 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

         /pieczęć szkoły/                                                                                                                    /pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły/
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