
Zarządzenie Nr 64/2015 

Wójta Gminy Lipnik 

z dnia 29 lipca 2015 roku 
 

w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom  
na zakup podręczników w 2015 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. 
 
 
 Na podstawie § 2, §3, § 4, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 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), 
w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka 
szkolna”, Wójt Gminy Lipnik zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 
Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów 
rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, klasie 
III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie IV technikum,  pochodzących  
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej oraz dla uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, 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 w pkt 1-7, posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczającym w roku 
szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas 
I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 
zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, 
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących 
szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem 
klas I i IV, lub liceów plastycznych. 
 
 

§ 2 
 
1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” należy 
składać w terminie do dnia 7 września 2015 roku. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1a i 1b do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 3 
 
Termin określony w § 2 ust.1 jest ostateczny. Wnioski złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.  
 



§ 4 
 
Pomoc, o której mowa w § 1 jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo 
pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za 
zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących 
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. 
 

§ 5 
 
Wniosek, o którym mowa w § 2 składany jest do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. 
 

§ 6 
 
Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przedłożenia do Referatu Organizacyjnego (pokój 17) w 
terminie do dnia 9 września 2015 r. godz. 1300: 
1) ostatecznych danych dotyczących ogólnej liczby uczniów z poszczególnych klas objętych 

programem oraz liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 

2) listy uczniów klas uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej w oparciu o 
kryterium dochodowe wynoszące 574 zł, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszego Zarządzenia, 

3) listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej ze względu na przypadki 
określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. 
poz. 163 z późn. zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 
Zarządzenia, 

4) listy uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 
wymienionej w § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 7 

 
Referat Organizacyjny jest zobowiązany przekazać do Kuratorium Oświaty w Kielcach do 
dnia 15 września 2015 r. ostateczne dane dotyczące ogólnej liczby uczniów z poszczególnych 
klas objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” oraz 
liczby uczniów uprawnionych do otrzymania tej pomocy.  
 

§ 8 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy - Kierownikowi Referatu 
Organizacyjnego oraz dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Lipnik.  
 

§ 9 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Wójt 
 

Józef Bulira 
 
 


