
ZARZĄDZENIE NR 81/2015
BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom uczęszczającym do szkół na 
terenie Gminy Słomniki objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 
2013 r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) zarządzam,  co następuje:

§  1.

Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu  pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka 
szkolna” dla uprawnionych uczniów za szkół mających siedzibę na terenie Gminy Słomniki do dnia 4 września 
2015 r.

§ 2. 

Wzory wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym 
Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” stanowią załączniki do niniejszego 
zarządzenia:

1. nr 1 - kryterium dochodowe,

2. nr 2 - poza kryterium dochodowym,

3. nr 3 – uczeń niepełnosprawny

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielana pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 
określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015r. poz. 
938).

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół mających siedzibę na terenie Gminy Słomniki.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z-ca Burmistrza Gminy 
Słomniki

mgr inż. Michał Chwastek
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Słomniki  

z dnia 8 lipca 2015 r. 

 

 

 

 

…………………………………..                                   ……................................ 
    (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                (miejscowość, data) 

……………………………………… 
        (adres zamieszkania) 

 

Pan/i 

…………………………………..…………. 

Dyrektor …………………………..………. 

w ………………………….. 

 

W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  

na rok szkolny 2015/2016 – „Wyprawka szkolna” 

Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia/uczniów: 

 

L.p. Nazwisko i imię ucznia PESEL Klasa  

    

    

 

1.  Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy; 

nauki 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
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2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (miesięczna 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 574,00 zł 

netto - uczniowie klas III szkoły podstawowej; do wniosku należy dołączyć wszystkie 

zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie 

domowym. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, 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. 

 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota rodziców/opiekunów prawnych)   

2. Emerytury, renty inwalidzkie i  rodzinne, świadczenia  przedemerytalne   

3. Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami)   

4. Zasiłki z pomocy społecznej  

5. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

6. Zasiłek dla bezrobotnych   

7. Dochody z gospodarstwa rolnego   

8. Dochody z działalności gospodarczej   

9. Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą RP)   

10.   

   

  DOCHÓD RAZEM   

  
Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie  
(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

  

 

3. W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające dochody rodziny: 

 □  zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto. 

 □  zaświadczenie z Urzędu Pracy. 

 □ zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego 

 □ oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu  

poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 

 □ aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/dodatków   

do zasiłków, dodatku mieszkaniowego, zaliczki alimentacyjnej  lub alimentów. 

 □  odcinek renty/emerytury.  
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 □   nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni. 

 □  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie (osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą). 

4. Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia: 

Ja,……………………………………………..…. legitymujący/a się dowodem osobistym  

seria….…………. nr………………… wydanym przez………...…………………………..  

zamieszkały/a w …………………………………………………………………………… 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku,  

w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

2.  Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego  

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) „Kto składając zeznania mające służyć za dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są 

prawdziwe. 

  

                                                  ……………………………… 

                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Adnotacje szkoły 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

                                                                                           (podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Słomniki  

z dnia 8 lipca 2015 r. 

 

……………………………………….                                         ……........................................ 
  (imię i nazwisko wnioskodawcy)                       (miejscowość, data) 

 

……………………………………… 

         (adres zamieszkania) 

 

Pan/i 

…………………………………..…………. 

Dyrektor …………………………..………. 

w ………………………….. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  

na rok szkolny 2015/2016 – „Wyprawka szkolna” 

dla ucznia, pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego 

 

I. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………… 

3. PESEL ……………………… 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 

5. Klasa ………………. 

II. Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U.  

z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są 

prawdziwe. 

 

                                                                                                                                                                                                   

……………………………..                                              …………………………………. 
                      data                                                                                         podpis  wnioskodawcy 

 

 

…………………………...                                                ………………………………………….                                                                               
   data                                                                                                   zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 

                                                                                              w sytuacji gdy wniosek jest składany przez inną osobę 
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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 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

  

  

 ……………………..                                                 …………………………………….. 
      data                                                                                            podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 
 

 

 

Adnotacje szkoły 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

                                                                                           (podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 3 

do Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Słomniki  

z dnia 8 lipca 2015 r. 

 

……………………………………….                                        ……..................................................... 

 (imię i nazwisko wnioskodawcy)             (miejscowość, data) 

……………………………………… 

      (adres zamieszkania) 

 

 

Pan/i 

…………………………………..…………. 

Dyrektor …………………………..………. 

w ………………………….. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  

na rok szkolny 2015/2016 – „Wyprawka szkolna” 

dla ucznia niepełnosprawnego 

I. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………… 

3. PESEL ……………………… 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 

5. Klasa ………………. 

II.  
1. Nazwa i adres instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

……..…………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i data wystawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 

…………….……………………………………………………………………………………. 

3.Rodzaj niepełnosprawności:………………………………………………………………….. 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są 

prawdziwe. 

 

 …………………………….                                                       ...…………………………… 
                  data           podpis  wnioskodawcy 

 

  …………………………..                                                        ………………………………. 
              data                                                                                                      zgoda rodzica (opiekun prawnego)                                                                                                                         

w sytuacji gdy wniosek   jest                                               

składany przez inną osobę 
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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 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

  

                                                                                                   

……………………………….                                          …………………………………. 
             Data       podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 

 

 

Adnotacje szkoły 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

                                                                                           (podpis dyrektora szkoły) 
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