
ZARZ^DZENIE Nr 64/2016-OG

Burmistrza Tarnogrodu

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu sktadania wnioskow o dofinansowanie zakupu podr^cznikow

uczniom w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j.

Dz.U. z 2016 poz.446 z pozn. zm.), oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie szczegotowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup

podrQcznikow i materiatow edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) zarz^dza s\q, co nast^puje:

§1

Ustala si§, iz wnioski o dofinansowanie zakupu podre.cznikow dzieciom i uczniom w roku

szkolnym 2016/2017 be_d$ przyjmowane przez dyrektora szkoty do ktorej uczeri uczeszcza

w terminie do dnia 7 wrzesnia 2016 wta_cznie.

§2

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

H Z



Wniosek o dofinansowanie

zakupu podrecznikow na rok szkolny 2016/2017 „wyprawka
szkolna"

(dotyczy tylko uczni6w slabowidzqcych, nieslyszacych, z uposMedzeniem umyslowym wstopniu lekkim orazucznibw z
niepelnosprawnosaami sprz^zonymi, w przypadku gdy jedna. z niepelnosprawnosa jestniepelnosprawnoSd wymieniona wyzej,
posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o kt6rym mowa wart. 71b ust. 3 ustawy z dnia7 wrzeSnia 1991 r.
o systemic oSwiaty, realizujacych w roku szkolnym 2016/2017 obowiazek szkolny lub obowiazek nauki wszkolach dladzicci i
mlodziezy)

Czett I.

1. Wnioskodawca:

Imie i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

2. Wnosz?o dofinansowaniezakupu - ksiazek dla ucznia:

L.p. Imi$ i nazwisko ucznia Klasa Uwagi

1

2

3

4

Cze& II.

1. W zaiaczeniu kopia orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o ktorym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z
dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie o£wiaty( Dz.U. z 2004 r. poz. 2572 ze zmianami.)

Czett III.

Oswiadczenie:

Ja/imie i nazwisko/

zamieszkaly/a w

uprzedzony/a o odpowiedzialno^ci karnej z art. 233 § 1 KodeksuKarnego oswiadczam,co nastepujc:

1. Wyrazamzgod? na przetwarzanicdanych osobowychzawartychwe wniosku, wyla.cznie dla potrzeb programu „Wyprawka
szkolna", zgodnie z ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.).
2. Swiadomy(a) odpowiedzialnoSci karnej wynikaj^cej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwea 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr
88, poz. 553 z pozn. zm.) osAviadczam, ze dane zamieszczone we wniosku i zalacznikach s§ zgodne z prawdg.
Art. 233 § 1 KK: JCtoskladajqczeznanie majqceshdyc za dowod wpostepowaniusqdowymlub innympostepowaniuprowadzonym na
podstawieustawyzeznajenieprawde lub zatajaprawdepodlega karzepozbawienia wolnosci do lat 3 ".

Tarnogr6d., dnia

CzeSc" IV. Adnotacje szkoly (Wnioskodawca nie wypelnia)
(czytelny podpis wnioskodawcy)

(podpis itpowaznionegopracownika)


