
ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 

WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 19 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” 

i wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  

w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.: Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

dydaktycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu 

pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” należy składać do dnia 7 września 2015 r. w sekretariacie 

Gminnego Zespołu Szkół im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich, ul. Partyzantów 4. 

 

§ 2 

Wzór wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego 

programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” określają załączniki do zarządzenia: 

-załącznik nr 1: dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, 

-załącznik nr 2: dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół im. W. Rutkiewicz w Janowicach 

Wielkich. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 41./2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” i wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom  w 2015 r. „Wyprawka szkolna” 

    

 

     DYREKTOR 

  Gminnego Zespołu Szkół  

w Janowicach Wielkich 
 

WNIOSEK  

O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW  

w roku szkolnym 2015/ 2016 

 

 

dla ucznia klasy III szkoły podstawowej w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich  

       

  

I. Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

  

II. Dane osobowe ucznia 

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

2. Imiona rodziców ............................................................................................................ 

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

  

III. Sytuacja rodzinna ucznia: 
Oświadczam, że rodzina ucznia składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

  

 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Miejsce pracy, nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

  

 

 

 

 

 



IV. Uzasadnienie wniosku (dotyczy tylko wnioskodawców, których dochód na osobę  

w rodzinie przekroczył kwotę 574 zł). Należy uzasadnić powód ubiegania się  

o dofinansowanie). 

 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

  

V.  Oświadczenie wnioskodawcy: 

Świadoma /-y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny* (Dz. U. z 

1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z 

prawdą.  

 

VI. 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. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

  
  

  

  

 

 

  

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

        Miejscowość, data           Podpis  wnioskodawcy 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do wniosku dołączam: 

 

1. Zaświadczenia/ oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2013:  

 w przypadku dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26 

lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie 

uwzględniające wysokość dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych od dochodu, 

wysokość należnego podatku, wystawione po dniu 01-01-2015 r; 

 oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź rozliczają się na podstawie karty 

podatkowej; 

 zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości uzyskanych innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu; 

 zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie  

o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

 W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia  

o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. 

 W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w 

formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o 

wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego. 

 

2. Faktury lub rachunki za zakup podręczników 

 

3. Kserokopię PIT 11,40 PIT R za 2013 rok 

 

4. Kserokopię wyroku o alimentach otrzymywanych w roku 2013 – jeśli dotyczy. 

 

5. Dokumenty od komornika o wysokości otrzymanych/ płaconych alimentów w roku 2013- jeśli dotyczy. 

 

6. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2013 – jeśli dotyczy. 

 

7. Kserokopię umów o pracę, zlecenia o dzieło od 2013 r. + aktualna umowa- jeśli dotyczy. 

 

8. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za drugi miesiąc zatrudnienia lub otrzymywania zasiłku  - od 2014 

r.(jeśli zatrudnienie albo zasiłek rozpoczęły się przed 2014 r.- nie należy składać) - jeśli dotyczy. 

 

9. Zaświadczenie o dochodzie brutto, netto, składkach, podatku za cały 2013 rok w ujęciu miesięcznym - jeśli 

dotyczy. 

 

10. Kserokopia świadectw pracy od 2013 r. - jeśli dotyczy 

 

11. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu – jeśli dotyczy 

 

12. Zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego i okresie zatrudnienia – jeśli 

dotyczy 

 

13. Zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych– jeśli dotyczy 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowych wyjaśnień udziela sekretariat Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich, tel. 75 7515 277. 

Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą do sekretariatu szkoły do dnia 7 września 2015 r.  

 

 



 
Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 41./2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” i wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom  w 2015 r. „Wyprawka szkolna” 

   

      DYREKTOR 

  Gminnego Zespołu Szkół  

w Janowicach Wielkich 

 

WNIOSEK  

O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW  

w roku szkolnym 2015/ 2016 
 

(dotyczy tylko uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 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) 

 

dla ucznia klasy …….  szkoły podstawowej/ gimnazjum* 

w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich 

 
I. Dane wnioskodawcy: 
1. Imię i nazwisko …………………………………………………….………………… 

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

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

 

II. Dane osobowe ucznia: 

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

2. Imiona rodziców ............................................................................................................ 

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

 

III. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Świadoma /-y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że 

powyższe dane są zgodne z prawdą.  

  

IV. 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. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

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

      Miejscowość, data                                                                          Podpis  wnioskodawcy 

  
Do wniosku należy dołączam: 

1. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną wydanego na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. 

2. fakturę/ faktury lub rachunek/rachunki za zakupione podręczniki. 

 

Informacja dodatkowa: Nie jest wymagane zaświadczenie o wysokości dochodów. 

 
* niepotrzebne skreślić 


