
Zarządzenie nr 188/2013
Wójta Gminy Zielonki

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

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

podręczników uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki, objętych Rządowym programem pn.

„Wyprawka szkolna” – 2013 r.

Na  podstawie  §  5 ust.  3  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  12 lipca  2013 roku w  sprawie

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 818) oraz art. 7 ust 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ustala  się  termin  składania  wniosków  o  udzielenie  pomocy  w  formie  dofinansowania  zakupu

podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III  i V

szkoły podstawowej do dnia 6 września 2013 r. 

2. Powyższy  termin  obowiązuje  również  uczniów  słabowidzących,  niesłyszących,  z  upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym i 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.

§ 2

Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników stanowi załącznik Nr 1

do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorom  Szkół  Podstawowych  i  Gimnazjum,  dla  których

organem prowadzącym jest Gmina Zielonki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zielonki

(-) mgr Bogusław Król 



UZASADNIENIE

Zgodnie  z  §.  5 ust.  3  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  12 lipca  2013r.  w sprawie

szczegółowych  warunków udzielania  pomocy  finansowej  uczniom na  zakup  podręczników (Dz.  U.

z 2013 r.,  poz.  818), termin składania przez rodziców wniosków do dyrektorów szkół  ustala  organ

prowadzący, na  którego terenie znajdują się podległe placówki.


