Zarządzenie Nr 54/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia terminu składania w roku szkolnym 2010/2011 wniosków o
udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na
cele edukacyjne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 612 )
zarządzam co następuje:

§1
W roku szkolnym 2010/2011 wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników naleŜy składać w terminie do dnia 08 września 2010 r.
§2
W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane po upływie terminu określonego
§ 1.
§3
Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 54/2010
Wójta Gminy Celestynów z dnia 22.06.2010 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

I. Dane Wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ...........................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: ...........................................................................................................................

II. Dane ucznia:
1. Data urodzenia : ...................................................................................................................................
2. Klasa do której uczęszcza w roku szkolnym 2010/2011 ..............................................................................................................
3. Adres zamieszkania ucznia: .................................................................................................................
III. 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

Miejsce
zatrudnienia
lub nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego :

Stopień
pokrewieństw
a

Wysokość dochodu
netto za miesiąc
poprzedzający złoŜenie
wniosku

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie ( gospodarstwie domowym)

IV. Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym
( naleŜy wypełnić tylko jeŜeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód przekracza na osobę 351 zł netto)

ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub cięŜka
choroba;
przemoc w rodzinie;
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
trudności w przystosowaniu do Ŝycia po
zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizm;
narkomania;
zdarzenie losowe lub sytuacja
kryzysowa *
* - właściwe zaznaczyć

V. Uzasadnienie wniosku ( naleŜy wypełnić jeŜeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę
przekracza 351 zł netto, naleŜy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń
powinien otrzymać dofinansowanie )

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
VI. Informacja o pobieraniu świadczeń społecznych w ośrodkach pomocy społecznej (np. zasiłek
stały, zasiłek okresowy; wymienić)
...................................................................................................................................................................
VI. Uczeń otrzymuje/nie otrzymuje∗ stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
(wymienić) ................................................................................................................................................
VII. Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni (hektary przeliczeniowe): ...................................
VIII. Oświadczam, Ŝe przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem są
zgodne ze stanem faktycznym.
IX. WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

.....................................................
(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. ................2010 r.

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

Pouczenie

1.

Dofinansowanie zakupu ksiąŜek przysługuje :
a) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej
rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej i klasach II gimnazjum.
b) uczniom słabo widzącym , nie słyszącym , z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami spręŜonymi w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyŜej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieŜy

2. Wartość pomocy na zakup ksiąŜek nie moŜe przekroczyć:
a) 170 zł – dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej
b) 170 zł – dla uczniów niepełnosprawnych klas I - III szkoły podstawowej
c) 200 zł – dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej
d) 310 zł – dla uczniów klas II gimnazjum
e) 310 zł – dla uczniów niepełnosprawnych klas I - III gimnazjum
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, 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)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( jeŜeli dofinansowanie dotyczy
zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego)
f)
inne
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. W przypadku zakupów indywidualnych wnioskodawca jest zobowiązany do przedłoŜenia
dowodu zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica,
opiekuna , rachunek , paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

