
Zarz^dzenie Nr 106/2013 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 2 sierpnia 2013 roku 

w sprawie ustalenia terminu skladania wnioskow na dofinansowanie zakupu 
podrfcznikow dla uczniow rozpoczynaj^cych w roku szkolnym 2013/2014 nauk^ 
w klasach I-III lub V szkoly podstawowej oraz uczniow szkol podstawowych 
i gimnazjalnych stabowidz^cych, nieslysz^cych, z uposledzeniem umysiowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepelnosprawnosciami sprzfzonymi, 
w przypadku, gdy jedn^ z niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc wymieniona 
wyzej - posiadaj^cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. 

Na podstawie § 5 pkt 3 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2013 roku 
w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy fmansowej uczniom na zakup 
podrecznikow i materialow dydaktycznych (Dz. U . 2013.818) zarz^dzam co nast^puje: 

Ustalam termin skladania wnioskow na dofinansowanie zakupu podrecznikow dla uczniow 
rozpoczynaj^cych w roku szkolnym 2013/2014 nauk? w klasach I-III lub V szkoly 
podstawowej oraz uczniow szkol podstawowych i gimnazjalnych slabowidz^cych, 
nieslysz^cych, z uposledzeniem umysiowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym, z niepelnosprawnosciami sprz^zonymi, w przypadku, gdy jedn^ 
z niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc wymieniona wyzej - posiadaj^cych orzeczenie o 
potrzebie ksztalcenia specjalnego - w szkolach prowadzonych przez Gmin? Pacanow 
do dnia 30 sierpnia 2013 roku. 

Wnioski nalezy skladac do dyrektora szkoly, do ktorej uczen b^dzie ucz^szczal w roku 
szkolnym 2013/2014. Wzor wniosku stanowi zal^cznik do zarz^dzenia. 

Szczegoiowe warunki udzielania pomocy uczniom objetym Rzadowym programem pomocy 
uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna" zawiera Rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 
12 lipca 2013 roku w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej 
uczniom na zakup podrecznikow i materialow dydaktycznych (Dz. U . 2013.818). 

Wykonanie zarz^dzenia powierza si? dyrektorom szkol podstawowych i gimnazjalnych. 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§5 

' Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem powzi^cia. 



/imi? i nazwisko wnioskodawcy/ 

/adres zamieszkania/ 

Wniosek sktada: Dyrektor 
rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zast^pczy), Szkoty PodStaWOWej/PubliCZnegO GimnaZJUm* 
nauczyciel. pracownik socjalny lub inna osoba 

za zqodq przedstawiciela ustawoweqo . W 
lub rodzicbw zastepczych' 

W N I O S E K 
o dofinansowanie zakupu podrecznikow dla uczniow ucz^szczajqcych w roku 

szkolnym 2013/2014 do szkot prowadzonych przez Gmin^ Pacanow 
„Wyprawka szkolna 2013" 

DANE OSOBOWE ORAZ UZASADNIENIE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA. 

Imi^ i nazwisko ucznia: 

Szkota Podstawowa w , klasa 

Glmnazjum w klasa 

Data i miejsce urodzenia: 

PESEL ucznia: 

Adres zamieszkania: 

7. Telefon: 

8. Imiona i nazwiska rodzicow ucznia (prawnych opiekunow, rodzicow zastepczych) lub innej 
osoby sktadajqcej wniosek: 

^ 
9. Uczeri posiada orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego: TAK/NIE* 
lO.Oswiadczenie o liczbie osob pozostaiacych we wspolnym gospodarstwie domowym: 
Lp. Imi^ i nazwisko Data 

urodzenia 
Stopieri 

pokrewieristwa 
Miejsce pracy/nauki 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

* niepotrzebne skresllc 



11. Inne przyczyny uzasadniaj^ce przyznanie dofinansowania w przypadkach okreslonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (do wniosku nalezy dolaczyc uzasadnienie 
oraz posiadane dokumenty poswiadczalace wskazane problemy w rodzinie): 

Niepetnosprawnosc lub uposledzenie • ubostwo • sieroctwo • bezdomnosc • 

bezrobocie • dtugotrwala lub ci^zka choroba • przemoc w rodzinie • 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludzmi • kl^ska zywiolowa lub ekologiczna • 
potrzeba ochrony macierzyristwa lub wielodzietnosci bezradnosc w sprawach opiekurtczo -
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwiaszcza w rodzinach niepelnych lub 

wielodzietnych • 

brak umiej^tnosci w przystosowaniu do zycia mlodziezy opuszczaj^cej calodobowe placowki 

opiekuriczo - wychowawcze • trudnosci w integracji cudzoziemcdw, ktorzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochron? uzupelniaj^c^ • trudnosci w przystosowaniu 

do zycia po zwolnieniu z zakladu karnego Dalkoholizm lub narkomaniaD 

zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa • •̂  

12.Zr6dla dochodu netto w rodzinie z miesiqca poprzedzajqcego ztozenie wniosku 
Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1 Wynagrodzenie za prac§ 

2 Swiadczenia rodzinne 

3 Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym rowniez zagraniczne, 
swiadczenia przedemerytalne 

4 ZasitkJ state i okresowe z pomocy spotecznej 

5 Dodatek mteszkaniowy 

6 Alimenty i swiadczenia aiimentacyjne 

7 Zasitek dla bezrobotnych 

8 Dochody z gospodarstwa rolnego 

9 Dochody z dziatalnosci gospodarczej 

10 Inne dochody 

DOCHOD RAZEM: 

Sredni dochod miesi^czny netto na jednq osob^ w rodzinie: 

W przypadku ubiegania si? o pomoc dla ucznia pochodz^cego z rodziny, w ktorej dochod przekracza 
456,00zl na osob? -zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodow -nalezy dot^czyc uzasadnienie. 

W przypadku ubiegania si? o pomoc dla ucznia, ktorego rodzina korzysta ze swiadczeri pieni?znych z 
pomocy spotecznej w formie zasitku statego lub okresowego -zamiast zaswiadczenia o wysokosci 
dochodow mozna przedJozyc zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczeri pieni?znych w formie zasitku 
statego lub okresowego. 



W przypadku ubiegania si? o pomoc dla ucznia klasy I szkoly podstawowej, ktbrego rodzina korzysta 
ze swiadczeri rodzinnych w formie zasitku rodzinnego lub dodatku do zasitku rodzinnego -zamiast 
zaswiadczenia o wysokosci dochodow mozna przedtozyc zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczeri 
rodzinnych w formie zasitku rodzinnego lub dodatku do zasitku rodzinnego. 

W przypadku ubiegania si? o pomoc dla ucznia z niepelnosprawnosci^ lub uposledzeniem okreslonym 
w rozporz^dzeniu, zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodow -nalezy dolaczyc kopi? orzeczenia 
o potrzebie ksztatcenia specjalnego wydanego przez publicznq poradni? psychologiczno -
pedagogiczn^. 

13. W zat^czeniu przedktadam odpowiednie dokumenty potwierdzajqce dochody rodziny*: 
1) zaswiadczenie z zaktadu pracy; 
2) oswiadczenie o zadeklarowanej wysokosci dochodu z pozaroiniczej dzialalnosci gospodarczej wraz 

z zaswiadczeniem wtasciwego urz^du skarbowego o formie opodatkowania(prowadzqcy dzlatalnosc 
gospodarczq na zasadach okreslonych w przepisach o zryczaltowanym podatku dochodowym); 

3) zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy wraz z zaswiadczeniem wtasclwego urz^du 
skarbowego o formie opodatkowania (prowadzqcy dzialalnosc gospodarcz^ na zasadach ogolnych); 

4) zaswiadczenie z Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej; 
5) zaswiadczenie z Powiatowego Urz^du Pracy (zarejestrowani bezrobotni); 
6) zaswiadczenie z Urz^du Gminy o liczbie hektarow przellczeniowych lub nakaz ptatniczy za blezqcy rok 

kalendarzowy (rolnlcy); 
7) zaswiadczenie o innych uzyskanych dochodach cztonkow rodziny; 
8) odcinek renty/emerytury/swiadczenia przedemerytalnego,* 
9) oswiadczenie o wysokosci dochodow, 
10) kopi? orzeczenia o potrzebie ksztatcenia specjalnego wydanego przez publiczn^ poradni? 

psychologiczno - pedagoglczn^; 
11) uzasadnienie. 

*-niepotrzebne skreslic 

OSWIADCZENIE 
1. Ja, nizej podpisany, uprzedzony o odpowiedzlalnosci karnej z art. 233 § 1 I 2 Kodeksu Karnego za 

sktadanle fatszywych zeznari lub zatajenle prawdy zagrozonych karq pozbawlenia wolnosci do lat 3, 
sktadam stosowne do art. 75 § 2 KPA w brzmlenlu: „Jezeri przepis prawa nie wymaga urz^dowego 
potwierdzenia okreslonych faktow lub stanu prawnego w drodze zaswiadczenia wtasclwego organu 
adminlstracji, organ admlnlstracjl publlcznej odblera od strony, na jej wniosek, oswiadczenie ztozone pod 
rygorem odpowiedzlalnosci za fatszywe zeznania" oswiadczenie, Iz utrzymuj? si? z dochodow zgodnle z 
zatqczonymi dokumentaml. 

2. Ponadto oswiadczam, ze wyrazam zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacjl zadari 
zwiqzanych z ninlejszym wniosklem, wynlkajqcych z obowlgzuj^cych przeplsow prawa, w systemach 
Informatycznych oraz kartotekach, ewldencjach, skorowidzach, wykazach Itp. Zostatem/am 
polnformowany/a o przystugujqcym ml prawie wglqdu do danych osobowych, ich poprawlania I kontroli 
przetwarzanla. 

/czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

I. DECYZJA(UZASADNIENIE)W SPRAWIE PRZYZNANIA/NIEPRZYZNANIA* : . 
dofinansowania zakupu podrecznikow: 

(piecz?c szkoty) (piecz?c imienna i podpis) 

* - niepotrzebne skreslic 



P o u c z e n i e 

Wnioskodawcy mog^ by6: 
1. rodzice ucznia (prawnych opiekunow, rodzicow zastepczych) 
2. dyrektor szkoty, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zqoda przedstawiciela ustawoweqo lub rodzic6w 
zastepczych. 

Dofinansowanie do zakupu podrecznikow przystuguje uczniom pochodz^cym z rodzin, w ktorych dochod na osob? nie 
przekracza kryterium dochodowego na osob? w rodzinie, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
0 pomocy spotecznej (Dz. U. z 201 Sr., poz. 182, z pozn. zm.), czyli nie przekracza 456,00 zt netto. 

Uwaqa: Kryterium dochodowe okreslone powyzel nie dotvczy uczniow klas I szkot podstawowych. 

Dofinansowanie do zakupu podr?cznik6w dla uczniow klas I szkot podstawowych przystuguje wowczas, gdy dochod na osob? 
nie przekracza kryterium dochodowego na osob? w rodzinie, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
0 swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z pozn. zm.), czyli nie przekracza 539,00 zt netto. 

Za dochbd, w rozumieniu ustawy o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm), uwaza si?: 

Sum? miesi?cznych przychodow z miesiqca poprzedzaj^cego ztozenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi^ca, 
w ktorym wniosek zostal ztozony, bez wzgl?du na tytut i zrodto ich uzyskania, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon^ o: 
-miesi?czne obciqzenie podatkiem dochodowym od osob fizycznych; 
-sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia spoteczne; . , 
-kwot? alimentow swiadczonych na rzecz innych osob. 

Do dochodu nie wlicza si? jednorazowego pieni?znego swiadczenia socjalnego, wartosci swiadczeri w naturze oraz 
Swiadczenia przystugujqcego osobie bezrobotnej na podstawie przeplsow o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 
tytutu wykonywania prac spotecznie uzytecznych. 

Wstosunku do osob prowadzqcych pozarolniczq dziatalnosc gospodarcz^: 
1) opodatkowanq podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach okreslonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osob fizycznych - z a dochod przyjmuje si? przychod z tej dziatalnosci pomniejszony o koszty uzyskania 
przychodu, obci^zenie podatkiem naleznym I sktadkami na ubezpieczenie zdrowotne, zwiqzane z prowadzeniem tej 
dziatalnosci oraz odiiczonymi od dochodu sktadkami na ubezpieczenia spoteczne niezaliczonymi do kosztow uzyskania 
przychodow, okreslonymi w odr?bnych przepisach, z tym ze dochod ustala si? dziel^c kwot? dochodu z dziatalnosci 
gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym ziozonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczb? miesi?cy, 
w ktorych podatnik prowadzit dziatalnosc, a jezeli nie prowadzit dziatalnosci, za dochod przyjmuje si? kwot? 
zadeklarowan^ w oswiadczeniu tej osoby; 

2) opodatkowanq na zasadach okreslonych w przepisach o zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych 
przychodow osiqganych przez osoby fizyczne - za dochod przyjmuje si? kwot? zadeklarowanq w oswiadczeniu tej osoby. 

W sytuacjl gdy podatnik tgczy przychody z dziatalnosci gospodarczej z Innymi przychodami lub rozlicza si? wspolnie z 
matzonkiem, przez podatek nalezny, rozumie si? podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochod podatnika 
z pozaroiniczej dziatalnosci gospodarczej wynlkaj^cy z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich 
dochodow. 

Wysokosc dochodu z pozaroiniczej dziatalnosci gospodarczej w przypadku prowadzenia dziatalnosci opodatkowanej na 
zasadach okreslonych w przepisach o podatku dochodowym od osob fizycznych ustala si? na podstawie zaswiadczenia 
wydanego przez naczelnika wtasclwego urz?du skarbowego zawieraj^cego informacj? o wysokosci: przychodu, kosztow 
uzyskania przychodu, roznicy pomi?dzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodow z innych niz dziatalnosc 
gospodarcza zrodet, odiiczonych od dochodu sktadek na ubezpieczenia spoteczne, naleznego podatku, odiiczonych od podatku 
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne zwiqzanych z prowadzeniem pozaroiniczej dziatalnosci gospodarczej. 

Wysokosc dochodu z pozaroiniczej dziatalnosci gospodarczej w przypadku prowadzenia dziatalnosci na zasadach okresi 
onych w przepisach o zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osi^ganych przez osoby fizyczne ustala 
si? na podstawie zaswiadczenia wydanego przez naczelnika wtasclwego urz?du skarbowego zawieraj^cego infomiacj? o fonmie 
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opiacenia sktadek w Zaktadzie Ubezpleczeri Spotecznych. 

Przyjmuje si?, ze z 1 ha przellczeniowego uzyskuje si? dochod miesl?czny w wysokosci 250,00zt. 
Dochody z pozaroiniczej dziatalnosci gospodarczej i z ha przellczeniowych oraz z innych zrodet sumuje si?. 

W przypadku uzyskania w ciqgu 12 miesi?cy poprzedzajqcych miesi^c ztozenia wniosku lub w okresie pobierania swiadczenia 
z pomocy spotecznej dochodu jednorazowego przekraczaj^cego pi?ciokrotnie kwoty: 
- kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 
-kwot? tego dochodu rozlicza si? w rownych cz?sclach na 12 kolejnych miesi?cy, poczynaj^c od mieslqca, w ktorym dochod 
zostat wyptacony. 

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu naleznego za dany okres, kwot? tego dochodu uwzgl?dnla si? w dochodzle 
osoby lub rodziny przez okres, za ktory uzyskano ten dochod. 

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokosc tego dochodu ustala si? wedtug sredniego kursu Narodowego 
Banku Polskiego z dnia wydania decyzjl administracyjnej w sprawie swiadczenia z pomocy spotecznej. 


