
ZARZĄDZENIE  NR 20/2013
Wójta Gminy Stary Targ

z dnia  12  sierpnia  2013 roku

dotyczące  ustalenia terminu składania wniosków oraz  ustalenia wzoru  wniosku o 
dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2013 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 13 września 2013 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.

Zastępca Wójta Gminy Stary Targ
            /-/
Paweł Kaszyński



Załącznik  
do Zrządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Stary Targ 
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

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

WNIOSEK

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom*:
• rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III oraz V szkoły
podstawowej,
• słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz 
uczniom  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 
września  1991  r.  o  systemie  oświaty,  realizującym  w  roku  szkolnym  2013/2014 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

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 2013/2014 naukę w klasach I-III oraz V 
szkoły podstawowej.
(proszę wypełnić w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego: 

 539,00zł – w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów klas I szkoły podstawowej
 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 :(pełna nazwa  rodzica/ opiekuna prawnego wraz z adresem wykazanym w 
banku )

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

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



OBJAŚNIENIA

I. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub - w 
przypadku  utraty dochodu  -  z  miesiąca,  w którym wniosek  został  złożony,  bez  względu  na  tytuł  i  źródło  ich 
uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej,
pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
II. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego,
pomocy  materialnej  mającej  charakter  socjalny  albo  motywacyjny,  przyznawanej  na  podstawie  przepisów  o 
systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
III. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 226 zł.
IV. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny, np.:

 zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 Świadczenia  z  ZUS:  renty (w tym rodzinne  i  socjalne),  emerytury,  zasiłki  (chorobowy,  macierzyński, 
opiekuńczy, wyrównawczy), świadczenie rehabilitacyjne, przedemerytalne za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku,
 w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, 
określonych w przepisach  o podatku dochodowym – zaświadczenie  wydane przez  naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu,
 w  przypadku  prowadzenia  działalności  gospodarczej  opodatkowanej  na  zasadach  określonych  w 
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS,
 w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy  o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
albo nakaz płatniczy za ten rok,

 Świadczenia z PUP (zasiłek dla bezrobotnych, stypendium, dodatek szkoleniowy) za wyjątkiem świadczeń 
wypłacanych  z  tytułu  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  (zaświadczenie  z  PUP musi  zawierać 
sformułowanie prace społecznie użyteczne);,

 Świadczenia  z  pomocy  społecznej:  dodatek  mieszkaniowy,  zasiłki  rodzinne  z dodatkami  (z  tytułu: 
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenie  pielęgnacyjne)  za  wyjątkiem  dodatku  z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego,  jednorazowej  
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 wyrok sadowy o przyznanych alimentach  na  dzieci  lub zaświadczenie  Komornika  Sądowego o  braku 
możliwości  egzekucji  alimentów,  bądź  oświadczenie  (potwierdzone  przekazem  pocztowym,  wyciągiem 
bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów,
 zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących,
 stosowne  zaświadczenie  z  urzędu  skarbowego  o  osiągniętym  dochodzie  z  innych  źródeł  w  miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy II-III oraz V szkoły podstawowej,  którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego zamiast 
zaświadczenia  o  wysokości  dochodów,  można  przedłożyć  zaświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń 
pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego  z pomocy społecznej.
Szczegółowe zasady obliczenia dochodu  zawiera ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z  
2009 r. Nr 175 poz. 1362, z późn. zm).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,  którego rodzina korzysta ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego 
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych w formie zasiłku rodzinnego  lub dodatku do zasiłku rodzinnego z pomocy społecznej.
Szczegółowe zasady obliczenia dochodu  zawiera ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992, z późn. zm).



WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Wójt Gminy Stary Targ informuje, że realizowany jest Rządowy 
program pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” w formie 
dofinansowania  zakupu podręczników do  kształcenia  ogólnego  dla 
uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/14  naukę w klasach 
I–III i V szkoły podstawowej oraz do kształcenia specjalnego uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim  albo  umiarkowanym  lub  znacznym,  jak  również  uczniów 
z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  w przypadku,  gdy  jedną  z 
niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność  wymieniona  wyżej, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W  związku  z  powyższym  osoby,  które  spełniają  kryterium 
dochodowe (dochód netto na osobę w rodzinie dla uczniów klasy I nie 
przekracza 539 zł, a dla uczniów klas II-III i V  nie przekracza kwoty 
456 zł) powinny do dnia  13 września 2013 r. złożyć  wniosek o w/w 
dofinansowanie.  W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  (np.  ubóstwa,  sieroctwa, 
bezdomności,  bezradności  w sprawach  opiekuńczo–wychowawczych 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) pomoc może być 
udzielona uczniom klas I-III i  V szkoły podstawowej pochodzącym z 
rodzin,  w  których  dochód  na  osobę  w rodzinie  przekracza  kryterium 
dochodowe.

Wnioski  można  pobrać  w  szkole  lub  na  stronie  BIP  urzędu 
www.bip.starytarg.pl i   stronie  www.starytarg.pl,  należy  składać  do 
dyrektorów  szkół  Gminy  Stary  Targ,  do  których  uczniowie  będą 
uczęszczać w roku szkolnym 2013/14.

Stary Targ, dnia 18 sierpnia 2013 r.

http://www.starytarg.pl/
http://www.bip.starytarg.pl/
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