ZARZĄDZENIE NR 57.2015
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. „
Wyprawka szkolna”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.)
w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup pod podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. z 2015 r. poz.938) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wnioski o udzielenie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” można składać w Zespole
Szkolno – Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych.
§ 2. Termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych ustalam, nie później niż do dnia 18 września 2015 r.
§ 3. Wzór wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników, stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Szkolno – Oświatowego w Dubiczach
Cerkiewnych
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski
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Załącznik do zarządzenia nr 57.2015

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 sierpnia 2015r.
Nr wniosku:
Data wpływu: ……………........... 2015 r.
………………………………………………
(pieczątka szkoły)
Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. ,,Wyprawka szkolna”
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko
…………………………………………………….……………………………………………
2. Adres zamieszkania
……………………………………………….………………………………………………….
3. Numer telefonu
…………………………………………………….……………………………………………

II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko
………….………………………………………………….………….…………………………
2. Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………
3. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016
..………….……………
III. Dochód na osobę w rodzinie: (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; napisać: „nie
dotyczy”) ………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce
pracy nauki

Wysokość
dochodu
netto w zł

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:
Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):
Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium
dochodowym (należy wypełnić tylko wtedy, jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód
przekracza kryterium dochodowe – proszę wstawić X przy wybranej pozycji)
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.
1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Alkoholizm lub narkomania
Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
Klęski żywiołowej lub ekologicznej
Oświadczam,
że
jestem świadomy/a
odpowiedzialności
karnej
wynikającej
z
art.
233
§ 1 k.k.:„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy
materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 z późn.
zm.).

………………………………………
Podpis wnioskodawcy
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Do wniosku dołączam:
Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto na członka rodziny w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):
 zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy - sztuk …….,
 zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej – sztuk ……,
 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego - sztuk …….,
 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez
ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,
 dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów - sztuk …….
 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub
okresowego (dotyczy tylko ucznia, 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.
lub
Orzeczenie nr ………………z dnia .........…………….. o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez …………………………………………………………………………………..
IV. Adnotacje szkoły (wypełnia szkoła)
Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. ,,Wyprawka szkolna” na podstawie
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114)
Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. ,,Wyprawka szkolna” na podstawie
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - pomoc może być udzielana
uczniom, o których mowa w ust. 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w
rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 5 (Dz. U. z 2015r. poz. 163)
Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. ,,Wyprawka szkolna” na podstawie
Orzeczenia nr …………… z dnia .........……………. o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez …………………………………………
Nie kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. ,,Wyprawka szkolna” ze względu
na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………
Miejscowość, data
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