ZARZĄDZENIE NR 61/2013
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych
i materiałów dydaktycznych.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 818) –
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup uczniom podręczników szkolnych i materiałów
dydaktycznych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
§ 2.
1. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów dydaktycznych dla uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§ 3.
Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych
i materiałów dydaktycznych od 16 sierpnia do 4 września 2013 r.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 19 lipca 2013 r.

Dyrektor
1) Szkoły Podstawowej w .........................................................
2) Gimnazjum w ........................................................................
3) ZSZiO w Sułkowicach............................................................
(niepotrzebne skreślić)

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
w roku szkolnym 2013/2014
Proszę o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla ucznia:
1. Dane osobowe ucznia:
Nazwisko i imię…..........................................................................klasa ..........................
Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania….......................................................................................................

2. Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię - ............................................................................................................
Pokrewieństwo - ……………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy - ……………………………………………………………………….

3. Wnioskuję o dofinansowanie na podstawie: /zaznaczyć X/
1) □ kryterium dochodowego 539,00 zł – dotyczy ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego
dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 539,00 zł netto, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy o świadczeniach rodzinnych;
2) □ kryterium dochodowego 456,00 zł – dotyczy ucznia klas II, III i V szkoły podstawowej,
II klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którego dochód w rodzinie na osobę nie przekracza
456,00 zł netto i rodzina korzysta z zasiłku celowego lub okresowego;
3) □ kryterium dochodowego 456,00 zł – dotyczy ucznia klasy II, III i V szkoły podstawowej,
II klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którego dochód w rodzinie na osobę nie przekracza
456,00 zł netto, ale rodzina nie korzysta z zasiłku celowego lub okresowego;
4) □ poza kryterium dochodowym - ze względu na kryterium społeczne – dotyczy ucznia,
którego dochód w rodzinie na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie,
1
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o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, ale rodzina znajduje się
w trudnej sytuacji życiowej z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności,

długotrwałej

lub

ciężkiej

choroby,

przemocy

w

rodzinie,

wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp.1

4. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia:
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Nazwisko i imię

Lp.

1.

Uczeń
uprawniony do
otrzymania
dofinansowania

2.

Wnioskodawca

3.

X

4.

X

5.

X

6.

X

7.

X

8.

X

9.

X

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
(z uczniem)

Miejsce pracy/nauki
(wg stanu na dzień
złożenia wniosku)

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ............... osób wyżej wymienionych,
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (łącznie z wnioskodawcą i uczniem
ubiegającym się o pomoc).

Średni miesięczny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 456 zł
netto/539 zł netto* i wynosi…………zł. (słownie...................................................................zł).
*niepotrzebne skreślić

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

…………………………………………………
(miejscowość, data)

1

…………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

2
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Załączniki:
1. Komplet zaświadczeń o wysokości dochodów
lub
zaświadczenie z OPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego
(w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku);
lub
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do
zasiłku rodzinnego (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku);
2. Uzasadnienie w przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym;
3. Imienny dowód zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek).

3
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2013
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 19 lipca 2013 r.

Dyrektor
1) Szkoły Podstawowej w .........................................................
2) Gimnazjum w ........................................................................
3) ZSZiO w Sułkowicach............................................................
(niepotrzebne skreślić)

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów dydaktycznych
w roku szkolnym 2013/2014
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Proszę o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla ucznia:
1. Dane osobowe ucznia:
Nazwisko i imię…..........................................................................klasa .............................
Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania…..........................................................................................................
2. Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię - ................................................................................................................
Pokrewieństwo - ………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy - ……………………………………………………………….
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Nazwa i adres poradni wydającej orzeczenie -………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Nr i data wystawienia ww. orzeczenia-…………………………………………………………
Rodzaj niepełnosprawności*-…………………………………………………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.
*wpisać właściwe: słabowidzący; niesłyszący; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

…………………………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1) Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną.
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