Informacja o dofinansowaniu zakupu podręczników w Gminie Miasto Brzeg w roku
szkolnym 2011/2012
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652).
I. KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW?
Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku
szkolnym 2011/2012 naukę w:
1. klasach I – III szkoły podstawowej,
2. klasach III gimnazjum,
3. szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych - wyłącznie
uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie Oświaty.
II. KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA
ZAKUP PODRĘCZNIKÓW
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać na podstawie
co najmniej jednego z poniższych kryteriów gdy:
1. spełnia kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny nie może
przekraczać kwoty 351 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej),
2. przekracza w/w kwotę -gdy w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np.
sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony
wielodzietności, zdarzenia losowego itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
pomocy społecznej) – na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza
uczeń (do 10% uczniów objętych w szkole pomocą),
3. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dla uczniów słabo
widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku
szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
III. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Wysokość dofinansowania wynosi:
- do 180 zł - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów
niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych,
- do 325 zł - dla uczniów klas III gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III
gimnazjów,
- do 210 zł - dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,
- do 315 zł - dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej,
- do 390 zł - dla uczniów niepełnosprawnych szkoły ponadgimnazjalnej z wyłączeniem
szkoły zawodowej.
IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

1.
2.
3.
4.

Rodzice;
Opiekun prawny;
Rodzina zastępcza;
Nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego
lub rodziców zastępczych.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
2. Wnioski w roku szkolnym 2011/2012 należy składać w terminie do 2 września
2011r. Termin został ustalony przez Burmistrza Gminy Miasta Zarządzeniem
nr 472/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. zgodnie z przesłankami § 3 pkt 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, w myśl którego
burmistrz ma obowiązek ustalić termin składania wniosków.
VI. DOKUMENTY DO WNIOSKU:
1. Zaświadczenie o wysokości dochodów netto osiągniętych w miesiącu poprzedzającym
termin złożenia wniosku (osoby zatrudnione),
2. Zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
o charakterze stałym np. dodatek mieszkaniowy, świadczenia opiekuńcze itp.
3. W stosunku do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
opodatkowaną na zasadach ogólnych także w formie uproszczonej (podatnik nie składa
deklaracji podatkowych) – za dochód przyjmuje się dochód z poprzedniego roku
kalendarzowego podzielonego przez ilość miesięcy prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego.
Jeżeli podatnik nie prowadził działalności gospodarczej, wtedy dochód ustala się w
oparciu o oświadczenie tej osoby.
4. W stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób
fizycznych (tzw. ryczałt i karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną
podstawę wymiaru na ubezpieczenia społeczne. Podatnik ten przedstawia
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o stosowanej formie opodatkowania oraz
przedkłada potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych - (dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207 zł).
6. Potwierdzenie urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości
pobieranego zasiłku (netto).
7. W przypadku, gdy jedno z rodziców lub oboje nie pracują, wówczas składa się
oświadczenie o braku dochodów.
8. Decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania świadczenia
emerytalno – rentowego.
9. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek
renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku,
10. Decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku (kserokopia),
11. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu
stwierdzającego otrzymywanie alimentów,
12. Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy, oświadczenie o dochodach z pracy
dorywczej.

13. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł netto
na osobę do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
14. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełno sprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do
wniosku należy załączyć zamiast zaświadczeń o dochodach kopię orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o
dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
VII. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1. Wnioski rozpatrywane są przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy, sporządza listę
uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą: imię i nazwisko, klasę,
wysokość dofinansowania oraz kryterium dofinansowania. W przypadku uczniów
szkół, których siedzibą jest Gmina Miasto Brzeg, lecz nie jest ona ich organem
prowadzącym lista uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy powinna zawierać:
dane osobowe ucznia, wysokość dofinansowania, numer orzeczenia, nazwę banku i nr
konta na jakie należy przekazać środki. Termin przekazania list do Burmistrza Miasta
Brzegu - 6 września 2011 r.
3. Burmistrz Miasta informuje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania
pomocy, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego i spełnienia przesłanek art. 7
ustawy o pomocy społecznej wymienionych.
4. Burmistrz Miasta Brzegu przekazuje przyznane środki na dofinansowanie zakupu
podręczników na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę,
a następnie dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca Wnioskodawcy
koszty zakupu podręczników do wysokości dofinansowania.
5. W przypadku uczniów szkół, których siedzibą jest Gmina Miasto Brzeg, lecz nie
jest ona ich organem prowadzącym wypłata dofinansowania zakupu
podręczników będzie dokonywana w kasie Urzędu Miasta w Brzegu lub na numer
konta wskazany przez Wnioskodawcę, po wcześniejszym przedłożeniu w Urzędzie
(pok. 309, bud. B) dowodu zakupu podręczników za wyjątkiem szkół
prowadzonych przez ministra właściwego do spraw Kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
VIII. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOKONANIE ZAKUPU
Zakup podręczników może być dokonywany do wysokości wartości pomocy w następujący
sposób:
1. Indywidualnie – po wcześniejszym przedłożeniu dowodu zakupu jakim jest faktura
VAT (wystawiona imiennie na ucznia, Wnioskodawcę) lub rachunek, paragon lub
oświadczenie o zakupie podręczników, do którego należy dołączyć informację o
rozliczeniu zakupu podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
2. Zbiorowo - po wcześniejszym przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego
następujące informacje:
- imię i nazwisko ucznia,

-

klasa do której uczeń będzie uczęszczał,
adres szkoły,
wykaz zakupionych podręczników,
kwota zakupu,
data zakupu,
czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury
VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Formularze wniosków są dostępne: w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2011/2012, na stronie internetowej www.brzeg.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1
2. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 2

Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012
(nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi )
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko ……………………………………….…………………
2. PESEL ……………………………………………….…………………..
3. Adres zamieszkania ………………………………….…………………..
4. Numer telefonu ……………………………………….………………….
II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia .………….……………………………………….
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………
III. Dochód na osobę w rodzinie:
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
dochodu netto
w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:
Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):
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 351 zł netto)
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
bezrobocie
niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka choroba
przemoc
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
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 351 zł netto, należy wykazać dlaczego pomimo
przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VI. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz
wykaz uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w instrukcji):
……….………zł (słownie: ……………………………………….……...)
VII. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):
zaświadczenie lub oświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład
pracy - sztuk …….,
zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej – sztuk ……,
zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego - sztuk …….,
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez
ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,
dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów - sztuk …….
Zaświadczenia o wysokości dochodów nie trzeba przedkładać w przypadku ubiegania
się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego. W takiej sytuacji można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

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):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VIII. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem,
są zgodne ze stanem faktycznym.
IX. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.
X. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające
służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

……………………………..
Miejscowość, data

…………………………….
Podpis wnioskodawcy
Wypełnia dyrektor szkoły

XI. DECYZJA
DYREKTORA
SZKOŁY
NIEPRZYZNANIA DOFINANSOWANIA.

W

SPRAWIE

PRZYZNANIA/

Uczeń spełnia kryteria uprawniające do otrzymania dofinansowania na zakup
podręczników, zatem przyznaje się dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych
w kwocie:………………… zł

Data:………………..
…………………………..
( podpis i pieczęć dyrektora)

druk nr 2
Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012
(dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim 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 2011/2012
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży)
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko ………………………………………….…………………
2. PESEL ………………………………………………….…………………..
3. Adres zamieszkania …………………………………….…………………..
4. Numer telefonu ………………………………………….………………….
II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia …………….……………………………………….
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………
III. Numer i data orzeczenia oraz siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
która wydała orzeczenie ……………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………….…
IV. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz
wykaz uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w instrukcji):
..……..zł (słownie: ……………………….……...)
Nazwa banku i nr konta na jakie należy przekazać środki (dotyczy wyłącznie szkół
prowadzonych przez Powiat Brzeski)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem,
są zgodne ze stanem faktycznym.
VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.
VII. W załączeniu kopia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

VIII. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające
służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

……………………………..
Miejscowość, data

…………………………….
Podpis wnioskodawcy

Wypełnia dyrektor szkoły
IX. DECYZJA
DYREKTORA
SZKOŁY
NIEPRZYZNANIA DOFINANSOWANIA.

W

SPRAWIE

PRZYZNANIA/

Uczeń spełnia kryteria uprawniające do otrzymania dofinansowania na zakup
podręczników, zatem przyznaje się dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych
w kwocie:………………… zł

Data:………………..
…………………………..
( podpis i pieczęć dyrektora)

