
ZARZĄDZENIE NR 87 

WÓJTA GMINY BORKI 

z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu 

podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – 

„Wyprawka szkolna” w placówkach na terenie Gminy Borki. 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90u ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, z późn zm.) 

w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

i materiałów  edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) - zarządzam co następuje:  

 
 
§ 1. Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie do dnia 11 września 2015 r. na : 

1) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klasy III szkoły podstawowej 

w placówkach na terenie Gminy Borki, 

2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klasy IV technikum znajdującego 

się na terenie gminy, 

3) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 3. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Gminy Borki pod adresem: 

www.borkiradzynskie.pl  oraz w sekretariatach szkół. 

 

§ 4. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dyrektorów szkół, 

w których uczeń rozpocznie naukę od 1 września 2015 r. 

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 87 
Wójta Gminy Borki 
z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

 
 
 
    Nr sprawy  ….............................                                                ….......................... 
                                                                                                                                              ( miejscowość i data) 
 
 
 

Do 
Dyrektora 

 
                                                                                …………………………… 
    
                                                                                …………………………… 
 
                                                                                w…………………………. 
 
 
 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie dofinansowania zakupu uczniom podręczników na rok szkolny 2015/2016 

 
Przysługuje: 
 
- uczniom klas  III  szkoły podstawowej oraz  uczniom klas IV  technikum   pochodzącym 
z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekroczy kwoty  574,00 zł /tj. spełniającym 
kryterium dochodowe  z ustawy o świadczeniach rodzinnych/. 
 
- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego  znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej lub losowej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długoletnia lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania),  na podstawie decyzji dyrektora 
szkoły, 
 
- uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa 
w art.71 b ust.3  ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty realizujących obowiązek 
szkolny w szkołach  ogólnodostępnych , 
 
I. Dane osobowe ucznia, dla którego składany jest wniosek: 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………. 
3. Nr PESEL ……………………………………………………………………………… 
4. Adres stałego zamieszkania …………………………………………………………… 
5. Imię i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych…………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 



 
II. Dane o placówce szkolnej, w której uczeń realizować będzie obowiązek szkolny  

w roku szkolnym 2015/2016. 
1. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………… 
2. Klasa/rok nauki ……………………………………………………………………… 
3. Adres szkoły …………………………………………………………………………. 

 
III. Dane o wszystkich członkach rodziny zamieszkałych wspólnie z uczniem w 

jednym gospodarstwie domowym i uzyskiwanych źródłach dochodu przez 
członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 

 
    Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu Karnego za podanie 
nieprawidłowych danych oświadczam, że: 

 
1. Moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

    
 
L.p. 

 
    Imię i nazwisko 

 
  PESEL 

 Miejsce pracy, 
        nauki 

    Stopień 
pokrewieństwa  

 
Uwagi 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

2. Członkowie mojej rodziny: 
  - posiadają/ nie posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni ………….ha przeliczeniowych 
  - prowadzą/ nie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.* ( niepotrzebne skreślić) 

 
3. Dochody moje i członków mojej rodziny   zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) wynoszą: 
  a) z prowadzonej działalności rolniczej……………………………………………………… 
       ( przyjmujemy dochód za 1 ha przeliczeniowy – 250 zł) 
  b) z zatrudnienia ……………………………………………………………………………… 
  c) renty i emerytury …………………………………………………………………………… 
  d) alimenty  …………………………………………………………………………………… 
  e) zasiłek dla bezrobotnych …………………………………………………………………… 
  f) dodatek mieszkaniowy …………………………………………………………………… 
  g) świadczenia rodzinne ……………………………………………………………………… 
  h) inne ………………………………………………………………………………………… 
 
  4. Łączny miesięczny dochód członków rodziny pozostających na wspólnym gospodarstwie 
domowym, składającym się z ……… osób z miesiąca  ……………………( poprzedzającego 
złożenie wniosku ) wynosi ……………………………………….. 

 
 5. Średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi złotych: 
   ……………………… słownie : …………………………………………………………… 



 
IV. Do wniosku załączam. ** 

1. zaświadczenie o wysokości dochodów 
2. zaświadczenie o powierzchni w hektarach przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, 
3. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
4. decyzja o przyznaniu renty ( rodzinnej, chorobowej, inwalidzkiej, itp.) 
5. zaświadczenie z Urzędu Pracy ( pozostawanie na bezrobociu, pobieranie zasiłku), 
6.   inne dokumenty ……………………………………… 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 §1 
Kodeksu Karnego.   

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w e wniosku do celów związanych 
z przyznaniem pomocy socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

 
………………………………………                                                        ………………………………………… 
    ( miejscowość, data)                                                                                          ( podpis składającego wniosek) 

 
** zaznaczyć pozycje, które dotyczą 

 
 
 
 
 
 
 

Przyznano dofinansowanie: 
 
- do zakupu podręczników w kwocie: 
  ( uzasadnienie w przypadku otrzymania dofinansowania poza kryterium dochodowym) 
 
…............................................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................................... 

 
 
                                                                                                
 

        …………………………………… 
(Podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
 
 
 

 



Wniosek o dofinansowanie 
zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 

 
 
(dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2015/2016 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży) 
 
 
I. Dane wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko ….................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania .................................................................................................................. 

3. Numer telefonu ….................................................................................................................... 

 
II. Dane osobowe ucznia 

1. Imię i nazwisko ….................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania ….............................................................................................................. 

3. Nazwa i adres szkoły …........................................................................................................... 

   …............................................................................................................................................... 

4. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 ….............................. 

 
III. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 
IV. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, określonej  
w art. 233 §1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam 
własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 
materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) 
 
 
 
…...................................................    ….................................................... 
             Miejscowość, data                    Podpis wnioskodawcy 

 


