Zarządzenie Nr 46/2009
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym
2009/2010 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum pomocy w formie dofinansowania
zakupu podręczników.
Na podstawie § 3 ust.3 w zw. Z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2009 r., Nr 76, poz. 642) oraz uchwały nr 57/2009
Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy
uczniom w 2009 r. -,,Wyprawka szkolna”, zarządzam co następuje:

§1
W roku szkolnym 2009/2010 wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych
oraz w klasach I gimnazjum składa się w terminie do dnia 07 września 2009 r.
§2
W losowych przypadkach wnioski mogą być składane po upływie terminu określonego w
§ 1.
§3
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
Stefan Traczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2009
Wójta Gminy Celestynów
z dnia. 16.06. 2009 r.

I. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
1. DANE O WNIOSKODAWCY – UCZNIU:
1. Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................................................................................................................
Data urodzenia .....................................................................................................................................................................................................................
Klasa w roku szkolnym 2009/2010 ...................................................................................................................................................................
2. Imiona rodziców ucznia ........................................................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania ucznia: ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego: ............................................................................................................................................................................
2. Informacja o pobieraniu świadczeń społecznych w ośrodkach pomocy społecznej (np. zasiłek
stały, zasiłek okresowy; wymienić)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Uczeń otrzymuje/nie otrzymuje∗ stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
(wymienić) ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
II. Oświadczenie o dochodach rodziny wnioskodawcy
Oświadczam, Ŝe moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób i w podanym okresie
dochody członków rodziny wynoszą (za źródła dochodów naleŜy uznać: wynagrodzenia za pracę,
świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, emerytury, renty inwalidzkie, renty
socjalne, renty rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla
bezrobotnych, alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności gospodarczej, inne
dochody).

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

1.

∗

∗

właściwe podkreślić

Miejsce
zatrudnienia
lub nauki

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość dochodu
netto za miesiąc
poprzedzający złoŜenie
wniosku

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni (hektary przeliczeniowe): ................................................
Świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który za składanie
nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, Ŝe:
powyŜsze dane są prawdziwe,
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do otrzymania dofinansowania zakupu
podręczników i jednolitego stroju.
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnym podpisem.

.....................................................
(miejscowość i data)

……………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki dołączone do złoŜonego wniosku (wymienić):
………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………..................

WYPEŁNIA PODMIOT ROZPATRUJĄCY WNIOSEK:
Wniosek spełnia*/nie spełnia * (niepotrzebne skreślić) wymagania do ubiegania się o dofinansowanie

Celestynów, dn.................2009r.

….................................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Pouczenie
1. Dofinansowanie zakupu ksiąŜek przysługuje dzieciom i uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie rozpoczynającym w roku szkolnym
2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i dla uczniów kl. I gimnazjum.
2. Wartość pomocy na zakup ksiąŜek nie moŜe przekroczyć:
a) 150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,
b) 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,
c) 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.
d) 280 zł – dla ucznia klasy I szkoły gimnazjalnej
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o dofinansowanie nie
moŜe być większa niŜ 351 złotych netto.
4. Za dochód uwaŜa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku
pomniejszoną o:
- miesięczne obciąŜenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne, kwotę alimentów świadczonych na
rzecz innych osób.
Czyli dochód netto
5. Przyjmuje się, Ŝe z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
6. Do wniosku naleŜy załączyć stosowne zaświadczenia o dochodach rodziny, np.:
a) zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny z ostatniego miesiąca
poprzedzającego złoŜenie wniosku (zaświadczenia z zakładów pracy, odcinek renty/emerytury, stosowne
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł, zaświadczenie z Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
o
pobieraniu
zasiłku
rodzinnego
wraz
z dodatkami czy zasiłku pielęgnacyjnego, oświadczenie o wysokości alimentów),
b)
zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego,
c)
zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych
z pomocy społecznej wraz z podaną wysokością za ostatni miesiąc (dotyczy ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń z pomocy społecznej),
d) w przypadku osób bezrobotnych naleŜy załączyć zaświadczenie z ostatniego miesiąca
o pozostawaniu bez pracy,
e)
inne (np. o pobieraniu dodatku mieszkaniowego).
7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pienięŜnych z
pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej.
8. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłoŜenia dowodu zakupu podręczników (faktura imienna na
wnioskodawcę).

