ZARZĄDZENIE Nr 217 / 2013
WÓJTA GMINY GROMNIK
z dnia 29 lipca 2013 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom
objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna",
ustanowionym uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie
Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".

Działając na podstawie § 1 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników (Dz. U. z 17 lipca 2013r., poz. 818) Wójt Gminy Gromnik zarządza,
co następuje:

§1
Ustala się dzień 6 września 2013r. jako ostateczny termin składania wniosków
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:
1) rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły
podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego
i zasadniczej szkoły zawodowej,
2) słabowidzących,
3) niesłyszących,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 2-4,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.
71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku
szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

§2
1. Wniosek naleŜy składać w szkole, w której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2013/2014.
2. Wzór wniosku dla uczniów o których mowa w § 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku dla uczniów o których mowa w § 2-5 pkt 1 stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół mających siedzibę na terenie
gminy.

§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jego treści na tablicach
ogłoszeń na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gromnik, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Gromniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Gromnik.
§5

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

