
ZARZĄDZENIE NR 375/2021 
BURMISTRZA MISTA MAKÓW MAZOWIECKI 

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie 
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372), w związku z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020 - 2022 (Dz. U. 2020 r., poz. 1227), 
zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie 
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021 
ustanowionego Uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w szkołach 
mających siedzibę na terenie Miasta Maków Mazowiecki do dnia 24 września 2021 r.

§2 .
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w powyższym zakresie, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2021/2022 r.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej.



Załącznik
do Zarządzenia Nr 375/2021
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki 
z dnia 6 września 2021 r.

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

(ulica, numer) 

(miejscowość) 

(numer telefonu)

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi niepełnosprawnemu 
na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych 

w roku szkolnym 2021/2022

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

(adres zamieszkania ucznia) 

(imiona i nazwiska rodziców) 

(klasa, szkoła i adres szkoły)

Do wniosku załączam:
1. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

(data, podpis osoby składającej wniosek)

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia zgodnie z art. 233 - Kodeks kamy (Dz. U. 2020 r., poz. 1444 ze zm.)

(data, podpis osoby składającej wniosek)



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1] administratorem danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej uczniowi 

niepełnosprawnemu na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych jest Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w osobie Agnieszki Szołtysek, z którym mogą się 
Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: urzad& ;makowmazowiecki.pl

3} administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony 
danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

(miejscowość, data) (data, podpis osoby składającej wniosek)

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 
Przyznaję dofinansowanie w kwocie . / nie przyznaj ę dofinansowania

(uzasadnienie)

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły)


