
ZARZĄDZENIE Nr ROA 120/83/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia terminu składania wniosków  o udzielenie pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników oraz szczegółowych warunków udzielania  

pomocy finansowej

na  podstawie  §  3  ust.  3  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  12  lipca  2013  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  udzielenia  pomocy  finansowej  uczniom  na  zakup  podręczników 
(Dz. U.   2013 r. poz. 818) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Pomoc finansową na zakup podręczników udziela się rodzicom uczniów klas I, II, III i V szkół 

podstawowych,  klas  II  ponadgimnazjalnych,  których  dochód  na  osobę  w  rodzinie 
nie przekracza kryterium dochodowego na osobę rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
ze zm.) tj. 456 zł netto na osobę  z wyłączeniem uczniów klasy  I szkoły podstawowej.

2. Uczniom klasy I  szkoły  podstawowej  udziela  się  pomocy pochodzącym z  rodzin,  których 
dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym  mowa w art.  5 ust.  1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r.  Nr 139, 
poz. 992 ze zm.) tj. 539 zł netto na osobę.

3. Wnioski o udzielenie  pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  rodzice ucznia 
(prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) składają  w szkole, do której uczeń uczęszczał będzie 
w roku szkolnym 2013/14  w terminie do 10 września 2013 r. W uzasadnionych przypadkach 
wniosek można złożyć po tym terminie jednak nie później niż do 20 września 2013 r.

4. Wzór  wniosku  o  dofinansowanie  zakupu  podręczników  stanowi  załącznik  do  niniejszego 
zarządzenia.

5. Do  wniosku  należy  dołączyć  zaświadczenie  o  wysokości  dochodów. 
W  uzasadnionych  przypadkach  do  wniosku  można  dołączyć  zamiast  zaświadczenia 
o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

6. W  przypadku  ubiegania  się  o  pomoc  dla  ucznia,  którego  rodzina  korzysta  ze  świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć 
– zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń pieniężnych   w formie zasiłku stałego lub okresowego. 

7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta i Gminy
            Góra Kalwaria

       mgr Dariusz Zieliński


