Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Gostynin 
z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia wzorów wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016r. w ramach  programu „Wyprawka szkolna” oraz wzorów innych dokumentów wykorzystywanych w tym programie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz  § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1045) zarządzam, co następuje:
§ 1
Określam wzór wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Określam wzór oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2016 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Określam wzór opisu dokumentu (faktura, rachunek, paragon) potwierdzającego poniesiony wydatek na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2016 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Określam wzór listy wypłat (forma bezgotówkowa) dofinansowania uczniom zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016  – „Wyprawka szkolna” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Określam wzór listy wypłat (forma gotówkowa) dofinansowania uczniom zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016  – „Wyprawka szkolna” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Zespołów Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


	Załącznik nr 1
	do zarządzenia Nr 57/2016

Wójta Gminy Gostynin
         z dnia 29 lipca 2016r.

Gostynin, dnia .........................


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych¹ w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………
Telefon………………………………………………………………………………………..
Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników / materiałów edukacyjnych dla ucznia klasy …………………………………………………. .
Dane osobowe ucznia:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ucznia…………………………………………………………………
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - proszę zaznaczyć krzyżykiem rodzaj niepełnosprawności ucznia 


słabowidzący 

niesłyszący

słabosłyszący

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 dofinansowanie  zakup materiałów edukacyjnych dotyczy wyłącznie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Oświadczenie:
 1.  Oświadczam, że powyższe dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.
 2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

                                                                                                   .............................................................................
	                                                                                            (czytelny  podpis wnioskodawcy)

	Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Gostynin
         z dnia 29 lipca 2016r.


Gostynin, ………………………………..……


OŚWIADCZENIE¹ o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych² w roku 2016

Oświadczam, że na rok szkolny 2016/2017 zakupione i wymienione poniżej podręczniki i materiały edukacyjne  dla (imię i nazwisko ucznia) …………………………………………….………...................., ucznia klasy ……………......................... uczęszczającego do  (nazwa szkoły)............................................ .………….……………………………………………….......................................... rozliczam tylko  w ramach
 Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.” Wyprawka szkolna”

1.	…………………………………………………….                  ………………........................................
                             ( tytuł, autor  podręcznika )                                         (cena podręcznika)                                                
2.	…………………………………………………….                   ………………........................................
                                                                       
3.	…………………………………………………….                   ………………........................................

4.	…………………………………………………….                    ………………........................................
                           
5.	…………………………………………………....                     ………………........................................

6.	……………………………………………………                     ………………........................................

7.	……………………………………………………                     ………………........................................

8.	……………………………………………………                     ………………........................................
                                                                                             
9.	……………………………………………………                     ………………........................................
                                                                                                                    
10.	……………………………………………………                     ………………........................................
                                                                                                                      


                                                                                  RAZEM …………………….....................................


…………………………………………….............................                                                                    
( data i czytelny  podpis wnioskodawcy )

 Oświadczenie dotyczy zakupu używanych podręczników/materiałów edukacyjnych.
² dofinansowanie  zakup materiałów edukacyjnych dotyczy wyłącznie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.



Rządowy program pomocy uczniom w 2016  r. – „Wyprawka szkolna”.

Zatwierdzona kwota do zwrotu ……………………………………………………………… .


                                           …………………………………………………..
                                           Data,  pieczęć i podpis dyrektora 
Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Gostynin
         z dnia 29 lipca 2016r.


Wzór opisu dokumentu (faktura, rachunek, paragon) potwierdzającego poniesiony wydatek na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych w 2016 r.



Wydatek w wysokości ….............................................................................................. zł, poniesiony w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016  r. „Wyprawka szkolna” na pokrycie kosztów poniesionych na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych dla ucznia …............................................ ...................................................................................... klasy …............................... .
		(imię i nazwisko ucznia)


Przyznana kwota dofinansowania …........................ zł.

Wydatkowano w kwocie ….......................... zł

Miejscowość, dnia …..............................
…...................................................................................
	(podpis pracownika szkoły rozliczającego dofinansowanie)











	Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Gostynin
         z dnia 29 lipca 2016r.


miejscowość i data 


Wzór listy wypłat (forma bezgotówkowa) dofinansowania uczniom zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych
 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016  r. – „Wyprawka Szkolna”.


……………………………………
     	  (Nazwa placówki)

Lp.
Imię i Nazwisko
ucznia
Imię i Nazwisko
rodzica/opiekuna
osoby wnioskującej
Nr dowodu
osobistego
Adres zameldowania
Kwota dofinansowania
Numer konta, dane właściciela konta
1.






2.






3.







RAZEM:




Kwota słownie :

Stosowne dokumenty, które wpłynęły wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016  r. – „ Wyprawka Szkolna”, spełniają warunki do przyznania dofinansowania określone w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045). 


                                                                                                                                                                                                                                                  ……………………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                   Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

	Załącznik nr 5

do zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Gostynin
         z dnia 29 lipca 2016r.


miejscowość i data 

Wzór listy wypłat (forma gotówkowa) dofinansowania uczniom zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016  r. – „Wyprawka Szkolna”.

……………………………………
    	  (Nazwa placówki)

Lp.
Imię i Nazwisko
ucznia
Imię i Nazwisko
rodzica/opiekuna
osoby wnioskującej
Nr dowodu
osobistego
Adres zameldowania
Kwota dofinansowania
Podpis rodzica (opiekuna), osoby wnioskującej

1.






2.






3.







RAZEM



Kwota słownie :

Stosowne dokumenty, które wpłynęły wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016  r. – „ Wyprawka Szkolna”, spełniają warunki do przyznania dofinansowania określone w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045). 

                                                                                                                                                                                                                                                  

……………………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                   Pieczątka i podpis dyrektora szkoły


