
Zarzqdzenie Nr /.7 .̂T/2015 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 
roku w sprawie ustalenia terminu sktadania wnioskow na dofmansowanie zakupu 
podr^cznikow dla uczniow uczfszczaj^cych w roku szkolnym 2015/2016 do szkol 
prowadzonych przez Gmin^ Pacanow 

Na podstawie § 4 pkt 3 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 czerwca 2015 roku 
w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy fmansowej uczniom na zakup 
podr^cznikow i materiaiow edukacyjnych (Dz. U. 2015.938) zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 
W Zarzqdzeniu Nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28.07.2015r. § 1 otrzymuje 

^ brzmienie: 
Ustalam termin sktadania wnioskow na dofmansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow 
ucz^szczaj^cych w roku szkolnym 2015/2016 do szkol prowadzonych przez Gmin^ Pacanow 
do dnia 9 wrzesnia 2015 roku. 

§ 2 
Dotychczasowy wzor wniosku stanowiacy zatacznik do Zarzadzenia Nr 107/2015 Wojta 
Gminy Pacanow z dnia 28.07.2015r. otrzymuje brzmienie okreslone w zal^czniku do 
niniejszego zarzadzenia. 

§ 3 
Pozostale zapisy zarzadzenia pozostajq bez zmian. 

§ 4 

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



Zai^cznik do Zarzadzenia Nr ... 72015 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 28.08.2015r. 

/imi^ i nazwisko wnioskodawcy/ 

/adres zamieszkania/ 
Wniosek skiada: 
rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zast^pczy), 
nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba 
za zgoda przedstawiciela ustawowego 
lub rodzicow zastcpczvch* 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej/ Gimnazjum* 

w 

Wniosek o przyznanie doflnansowania zakupu podr^cznikow w 2015r. 

DANE OSOBOWE ORAZ UZASADNIENIE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA. 

1. Imi^ i nazwisko ucznia: 

2. Szkola Podstawowa w , klasa 

3. Gimnazjum w , klasa 

4. Data i miejsce urodzenia: 

5. PESEL ucznia: 

6. Adres zamieszkania: 

7. Telefbn: 

8. Imiona i nazwiska rodzicow ucznia (prawnych opiekunow, rodzicow zast^pczych) lub 
innej osoby skladaj^cej wniosek: 

9. Uczen posiada orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego: TAK/NIE* 
10. Oswiadczenie o liczbie osob pozostaj^cych we wspolnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imi^ i nazwisko Data urodzenia Stopien 
pokrewienstwa 

Miejsce pracy/nauki 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

niepotrzebne skreslic 



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

Niepelnosprawnosc • ubostwo • sieroctwo • bezdomnosc • bezrobocie • dlugotrwala lub 
ci^zka choroba • przemoc w rodzinie • potrzeba ochrony ofiar handlu ludzmi • kl^ska 
zywiolowa lub ekologiczna • potrzeba ochrony macierzyhstwa lub wielodzietnosci • 
bezradnosc w sprawach opiekuhczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwlaszcza w rodzinach niepelnych lub wielodzietnych • trudnosci w integracji 
cudzoziemcow, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy, ochron? 
uzupelniajqc4 lub zezwolenie na pobyt czasowy • trudnosci w przystosowaniu do zycia po 
zwolnieniu z zaktadu karnego • alkoholizm lub narkomania • zdarzenie losowe i sytuacja 
kryzysowa • .. . 

12. Zr6dla oraz kwota miesifcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego za 2013 rok 

Wpisujqc dochod nalezy podac miesi^czny dochod netto z 2013 r. Rodzina ucznia 
korzystaj^cego ze swiadczen rodzinnych w formie zasilku rodzinnego lub dodatku do zasilku 
rodzinnego moze przedlozyc zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczen rodzinnych. 
W 2015r. dochod netto na osob? nie moze przekroczyc 574 zl 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1 Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

2 Dzialalnosc gospodarcza wykonywana osobiscie (w 
tym umowy o dzielo i zlecenia) 

3 Dochody z gospodarstwa rolnego (239,08 zl z 1 ha 
przeliczeniowego) 

4 Emerytura, renta, renta strukturalna, renta socjalna 

5 Swiadczenia rodzinne: zasilek rodzinny, dodatki do 
zasilku rodzinnego, zasilek piel^gnacyjny, swiadczenie 
piel^gnacyjne 

6 Zasilek dla bezrobotnych 

7 Zasilki z pomocy spolecznej 

8 Alimenty 

9 Pobierane inne stypendia o charakterze socj. 

10 Inne 

DOCHOD M I E S I ^ C Z N Y W RODZINIE 
WYNIOSL: 
Sredni dochod na jednego czlonka rodziny: 



Wyzej wymienione dochody nalezy potwierdzic zaswiadczeniem/oswiadczeniem zakladu 
pracy, urz^du pracy, odcinkiem pobranej emerytury/renty, zaswiadczeniem o korzystaniu ze 
swiadczen pieni^znych z pomocy spolecznej. 
Przyznane dofmansowanie zakupu podr^cznikow w 2015r. prosz? o przekazanie na rachunek 
bankowy: 
Nazwa Banku : 
Nr rachunku bankowego : 

Oswiadczenie dotycz^ce informacji podanych we wniosku: 
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawidlowych danych oswiadczam, ze 
przedstawione przeze mnie informacje ŝ  zgodne ze stanem faktycznym oraz nie posiadam 
innych dochodow oprocz wymienionych we wniosku. 
Ja nizej podpisany wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 
wniosku zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z pozniejszymi zmianami) 

/podpis skladajqcego wniosek/ 

Decyzja dyrektora szkoly: 

(piecz^c szkoly) - (piecz^c imierma i podpis) 

* - niepotrzebne skreslic 



Wyprawka szkolna 
Informacja o mozliwosci doflnansowania zakupu podr^cznikow i materiaiow 

edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016. 

W tym roku programem b^d^ obj^ci uczniowie rozpoczynaj^cy edukacj? szkolny w klasie I I I 
szkoly podstawowej oraz uczniowie posiadaj^cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia 
specjalnego. 

Kryterium dochodowe: 
Pomocy udziela si? uczniom pochodz^cym z rodzin, w ktorych dochod na osob? w rodzinie 
nie przekracza kryterium dochodowego na osob? w rodzinie, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114) tj. 
574,00zl. 

W przypadkach okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej 
(Dz. U. z 2015r. poz. 163 i 693) pomoc moze bye udzielona uczniom pochodz^cym z rodzin, 
w ktorych dochod na osob? w rodzinie przekracza kryterium dochodowe tj. 574,00zl. W roku 
2015 pomoc dla uczniow, ktorzy nie spelniajq kryterium dochodowego, moze stanowic 5% 
uczniow uprawnionych. 

Wnioski nalezy skladac do dnia 5 wrzesnia 2015r. do dyrektora szkoly do ktorej uczen b^dzie 
ucz^szczal w roku szkolnym 2015/2016. 

Do wniosku nalezy dol^czyc zaswiadczenie o wysokosci dochodow za 2013 rok. 
W uzasadnionych przypadkach do wniosku mozna dol^czyc - zamiast zaswiadczenia 
0 wysokosci dochodow - oswiadczenie o wysokosci dochodow (dochod z gospodarstwa 
rolnego podaje si? wg posiadanych hektarow przeliczeniowych: 1 ha - 239,08 zl). 

W przypadku ubiegania si? o pomoc dla ucznia, ktorego rodzina korzysta ze swiadczen 
rodzinnych w formie zasilku rodzinnego lub dodatku do zasilku rodzinnego, mozna 
przedlozyc - zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodow - zaswiadczenie o korzystaniu ze 
swiadczen rodzinnych w formie zasilku rodzinnego lub dodatku do zasilku rodzinnego. 

W przypadku ubiegania si? o pomoc dla ucznia posiadaj^cego orzeczenie o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego nalezy dol^czyc kopi? w/w orzeczenia, o ktorym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemic oswiaty - zamiast zaswiadczenia 
o wysokosci dochodow. 

W przypadku ubiegania si? o pomoc dla ucznia, ktorego dochod w rodzinie przekracza 
kryterium dochodowe, a sytuacja wymaga przyznania doflnansowania zamiast zaswiadczen 
nalezy dolqczyc uzasadnienie. 

Wyplata przyznanego doflnansowania realizowana b?dzie po przedlozeniu dowodu zakupu 
podr?cznik6w, materiaiow edukacyjnych do wysokosci wartosci przyznanej pomocy na 
podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, 
rodzica zast?pczego, osob? prowadz^c^ rodzinny dom dziecka, rachunku, paragonu lub 
oswiadczenia o zakupie odpowiednio podr?cznik6w lub materiaiow edukacyjnych (do 
oswiadczenia nalezy dol^czyc informacj? o rozliczeniu wydatkow odpowiednio na zakup 
podr?cznik6w lub materiaiow edukacyjnych tyiko w ramach Rz^dowego programu pomocy 
uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna"). 


