
ZARZĄDZENIE NR 379/2014 

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 


z dnia 01.08.2014 r. 


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna". 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 4 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024), 
zarządzam, co następuje : 

§ 1 

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie 
dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym 
programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" ustanowionym 
uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" do 
dnia 8 września 2014 roku. 

§2 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 . 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Zalącznik do Zarządzenia Nr 37912014 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

Maków Maz, dnia .. ..... .... ... 2014 r. 


(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

( ulica, numer ) 

(m iejscowość) 

(numer telefonu) 

WNIOSEK 

na rok szkolny 2014/2015 


o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 


( imię i nazwisko ucznia . stopień pokrewieństwa w przypadku wniosku rodzica lub opiekuna) 

(adres zamieszkania ucznia) 

( imiona i nazwisko rodziców) 

( klasa, szkoła i adres szkoły) 

Pomoc przekazana w formie dofinansowania przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2014/201 5 zgodnie z Rozporządzen iem Rady Ministrów 
z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z: 

( opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodzi ny) 

Oświadczam, że moja rodzina sklada się z . .. ........ .. .. osób pozostających we wspólnym 


gospodarstwie domowym. 


Dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie wynosi ........................... .. .•.. ..•••••••.•.... 




Do wniosku załączam : 

l) zaświadczenie o wysokości dochodów /zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych opieki społecznej w fonnie zasiłku stałego lub okresowego / zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w fonnie zasiłku rodzinnego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły 
podstawowej) • za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

2) oświadczenie o dochodach rodziny stanowiący załącznik nr l do wniosku wraz 
z potwierdzeniem przedstawionych dochodów 

3) kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną 

4) 	 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód 
na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe do wniosku należy dołączyć 

uzasadnienie. 

( podpis osoby składającej wniosek ) 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca I 997r. - Kodeks 
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn o zm.) oświadczam, że "jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia". Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późno zm.). 

(podpis osoby składającej wniosek) 

DECYZJA DYREKTORA SZKOL Y 

Przyznaję dofinansowanie w kwocie ... .. ... .... ....." ... .... / Nie przyznaję dofinansowania 


( uzasadnienie) 

( miejscowość, data) 

Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 



Załącznik nr l 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ....... . . osób i w miesiącu . . .... .. . . . . ... .. . .. . .. .. .. . 
dochody netto moje i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym, wynosiły : 

lp. Imię i n8Z\visko Data urodzenia Miejsce pracy  nauki 
Stopień 
pokrewieństwa Wysokość dochodu 

RAZEM X X X 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego (rodziny) wyniósl... ..... .. .... .... ....... .. ........zł. 


Dochód na l członka rodziny wyniósł .. .... ..... .. ....... ........... .. ..... ...........zł. miesięcznie 


słownie : ........... .... ... ..... .... ...... ...... ... ........ ..... ..... .... ... .. ...... .... ... ...... .... ... .. ... .. .. .. ... . . 


podpis wnioskodawcy 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks 
Kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późno zm.) oświadczam, że "jestem świadomy odpowiedzialności klIrnej 
za złożenie falszywego oświadczenia". Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.). 

podpis wnioskodawcy 

( miejscowość, data) 




