Zarządzenie Nr 108/2013
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w roku
szkolnym 2013/2014
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 5 ust. 3 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
Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu
podręczników do dnia 9 września 2013 r.
§2
W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane po upływie terminu
określonego § 1.
§3
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr ……/2013
Wójta Gminy Celestynów z dnia …. sierpnia 2013 r.
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Data wpływu wniosku:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
I. Dane Wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ...........................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: ...........................................................................................................................
II. Dane ucznia:
1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………...
2. Data i miejsce urodzenia :.................................................................................................................
3. PESEL ucznia: ………………………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania ucznia: .................................................................................................................
5. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………..
6. Klasa do której uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 ..............................................................................................................
III. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dla ucznia:
słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzaniem 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 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjum:
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnie
specjalistyczną
klasy I szkoły podstawowej- z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z
późn.
zm.)
tj. 539,00 zł netto na osobę;
klasy II-III i klasy V szkoły podstawowej z rodzin , w których dochód na osobę nie przekracza
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
tj. 456,00 zł netto na osobę

Oświadczenie o dochodach i stanie rodziny wnioskodawcy

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce
zatrudnienia
lub nauki
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Stopień
pokrewieństwa

Wysokość dochodu netto za
miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Dochód netto całego gospodarstwa domowego :
Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):
UWAGA- do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń
rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku
do zasiłku rodzinnego.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy II-III i V, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

klasy I- III oraz klasy V szkoły podstawowej w przypadkach określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej– pomoc może być udzielona uczniom
pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę rodzinie przekracza kryterium
dochodowe – 456,00 zł netto na osobę, a w przypadku klasy I szkoły podstawowej 539,00
zł netto na osobę z uwagi na następujące okoliczności:

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

do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie

Uzasadnienie wniosku

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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IV. Informacja o pobieraniu świadczeń społecznych w ośrodkach pomocy społecznej (np. zasiłek
stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego wymienić)
...................................................................................................................................................................
V. Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni (hektary przeliczeniowe): ...................................
VI. W załączeniu przekładam (wymienić):
………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
związanych z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

.....................................................
(Miejscowość, data)

……………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

WYPEŁNIA PODMIOT ROZPATRUJĄCY WNIOSEK:
Wniosek

spełnia*/nie spełnia * (niepotrzebne skreślić) wymagania do ubiegania się

o dofinansowanie
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Celestynów, dn. .....................2013 r.

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

Pouczenie
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Termin
składania wniosków, ustalony przez Wójta Gminy Celestynów, dla szkół mających siedzibę na terenie Gminy
Celestynów : do dnia 09.09.2013 r.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych.
1.

Dofinansowanie zakupu książek przysługuje:

a) Uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie I szkoły podstawowej:
- z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) tj. 539,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć
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zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze
świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie
zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
b) Uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie II, III i V szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) tj. 456,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się
o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku
stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
c) Uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie I-III oraz klasie V szkoły
podstawowej
pochodzący
z
rodzin
niespełniających
kryterium
dochodowego
- w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej - liczba uczniów w gminie, którym udzielono pomoc, nie może przekroczyć 5% ogólnej
liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej, - do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
należy dołączyć uzasadnienie;
d) Uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w szkole podstawowej i gimnazjum:
słabowidzącym, niesłyszącym, 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), posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatydo wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Wartość pomocy na zakup książek nie może przekroczyć kwoty:
• 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
• 225 zł dla uczniów niepełnosprawnych ( pkt. 1d niniejszego pouczenia) klas I-III szkoły podstawowej
• 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej
• 325 zł dla uczniów niepełnosprawnych (pkt. 1d niniejszego pouczenia) klas IV-VI szkoły podstawowej
• 350 zł dla uczniów niepełnosprawnych (pkt. 1d niniejszego pouczenia) klas I-III gimnazjum
3. Za dochód uważa się sumę przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne, kwotę alimentów świadczonych na
rzecz innych osób.
4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł
5. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia,
rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio
podręczników a dla uczniów niepełnosprawnych również materiałów dydaktycznych.
W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko
w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 r. „Wyprawka szkolna”.
6. Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Celestynów, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego
po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Gmina Celestynów rok szkolny 2013/2014

