


                                                          Załącznik do Zarządzenia Nr VI/162/2014  

                                                       Wójta Gminy Tarnów z dnia 12 sierpnia 2014 r. 

 

Wniosek o dofinansowanie  

zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015  

 

 

I. Dane wnioskodawcy:  

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

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

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

    

II. Dane osobowe ucznia  

  l. Imię i nazwisko ucznia  ...................................................................................................... .  

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

 3. PESEL  ..................................................................................................................................... .  

III. Dochód na osobę w rodzinie:  

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym  

gospodarstwie domowym:  

 
    Wysokość  

Lp.  Imię i nazwisko  Data urodzenia  Stopień pokrewieństwa  dochodu  

    netto w zł  

l.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Łączny dochód:     

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie:    

 

••  



IV. Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym  
(pkt IV należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód przekracza na osobę 539 zł netto (klasy II, III i VI 

szkoły podstawowej)  

 

ubóstwo   

sieroctwo   

bezdomność   

bezrobocie   

niepełnosprawność   

długotrwała lub ciężka choroba   

alkoholizm lub narkomania   

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe   

V. Uzasadnienie wniosku: pkt V należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód  

przekracza na osobę 539 zł netto  ( klasy II, III  i VI szkoły podstawowej), należy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia 

kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VI. Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku: 

 
1. W przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie  (bądź 

kserokopię decyzji o pobieraniu wyżej wymienionych  świadczeń), 

2. W przypadku nie korzystania z zasiłku rodzinnego należy przedstawić: ( jeżeli rodzina nie korzystania ze 

świadczeń rodzinnych),  dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą         

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Ze względu 

na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r., wnioskodawca 

przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2012 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres 

zasiłkowy) z Urzędu Skarbowego. 2
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W uzasadnionych przypadkach. jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o wysokości dochodów. można  
przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę  braku możliwości  
uzyskania zaświadczenia):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. Oświadczenia  

 1. Zgodnie z art. 233 § Kodeksu Karnego ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553, z późn zm.) oświadczam, że jestem  
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

2. Oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników w 
roku  
szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.  "Wyprawka szkolna".  

VIII. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926                  
z późn. zm.)  

 

 

 

……………………………………………             ………………………………………
Miejscowość. data  

 

Podpis wnioskodawcy  



Wypełnia podmiot realizujący wniosek  

Wniosek spełnia/nie spełnia (niepotrzebne skreślić) wymagania do ubiegania się o dofinansowanie  

podręczników.  

Kwota przyznanego dofinansowania:  

 

 

………………………………………..             …………………………………………
(miejscowość, data)  

 

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)  



Instrukcja 

1. Wniosek należy złożyć w szkole podstawowej lub gimnazjum najpóźniej do dnia 10 września  
2014 r.  

2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych  
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1024) pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie klas II,  III  i VI szkół podstawowych :  

a) z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto (klasy II, III i VI 
szkoły podstawowej).  
b) nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 539 zł netto (klasy II, 
III i VI szkoły podstawowej), ale w rodzinie występuje:  

ubóstwo,  
sieroctwo,  
bezdomność,  
bezrobocie,  
niepełnosprawność,  
długotrwała lub ciężka 
choroba, 
alkoholizm lub narkomania,  
zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.  

3. Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:  

 

Osoby uprawnione  
Kwota  

dofinansowania  

Zakup podręczników  
  

uczeń klasy II szkoły podstawowej  225,00 zł  

uczeń klasy III szkoły podstawowej  225,00 zł  

uczeń klasy VI szkoły podstawowej  325,00 zł  

1. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.  

a) W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT  
wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),  rachunek  
lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie 
podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w 
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".  
b) W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są  
zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu  
potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której  
uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę  
zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców).  
Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury  
VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.  
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