
  

   Zarządzenie Nr 0050.217.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 14 lipca  2015 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 

 

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

2013 r., poz. 594 z późn.zm. ) oraz 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 

1. Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej  w roku szkolnym 2015/2016 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w terminie do dnia 15 września 2015 r.  

2.  Pomocą w formie dofinansowania  zakupu podręczników do kształcenia ogólnego objęci będą 

uczniowie: 

1) klas III  szkoły podstawowej - dochód na osobę w rodzinie, nie może przekraczać kryterium 

dochodowego,   o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 )  tj. kwotę 574,00zł; 

2) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o 

którym mowa w  pkt 1, lecz w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ); 

3. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego jest udzielana uczniom  niezależnie od dochodu: 

a) słabowidzącym; 

b) niesłyszącym; 

c) słabosłyszącym, 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w literze a) – f) 

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły 

podstawowej oraz klasy I  gimnazjum. 



4. Pomocą w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych  objęci są uczniowie z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkół 

podstawowych, z wyjątkiem klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.  

§ 2 

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 4 ust. 5,6,7 i 8 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 ),  składają rodzice ucznia ( prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące 

rodzinny dom dziecka) pełnoletni uczniowie,  nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby, za 

zgodą rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących 

rodzinny dom dziecka ) albo pełnoletniego ucznia.  

2. Wniosek  składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  

2015/2016, według wzoru nr 1,2,3 i 4 określonego w zarządzeniu. 

§ 3 

1. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją 

Wójtowi Gminy. 

2. Po otrzymaniu listy uczniów, Wójt Gminy informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów, którym 

może być przyznana pomoc, w związku z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

3. Dyrektor szkoły dokonuje dogłębnej analizy złożonych dokumentów i podejmuje decyzję  w 

sprawie przyznania pomocy uczniom.  

4. Wójt Gminy przekazuje środki finansowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych    na 

rachunek bankowy danej szkoły. 

5. Dyrektor szkoły zwraca  rodzicom uczniów  ( prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom 

prowadzącym rodzinny dom dziecka, albo pełnoletnim uczniom ) koszt zakupu podręczników i 

materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy 

określonej w § 3  cytowanego rozporządzenia. 

 § 4 

      Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Nędza.  

§ 5 

1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy oraz w   

    placówkach oświatowych gminy. 


