
Zarządzenie   Nr 23/2013
Wójta Gminy Wierzbinek

z  30 lipca 2013 r. 

w sprawie  ustalenia  terminu  składania wniosków  o udzielenie   w roku szkolnym 2013/2014 
uczniom  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  pomocy  w  formie  dofinansowania  zakupu 
podręczników oraz wartości udzielanej pomocy 

Na  podstawie §5 ust.  3 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
dydaktycznych (Dz. U. z 2013 poz. 818).

§ 1

W roku  szkolnym 2013/2014 wnioski o pomoc w formie  dofinansowania  zakupu podręczników dla 
dzieci rozpoczynających naukę  w klasach  I – III  szkół podstawowych, klas V szkół podstawowych 
oraz uczniów:

a) słabowidzących
b) niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
e) z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–4

 składa   się w terminie  do dnia 18 września 2013 r. 

§ 2

W uzasadnionych  przypadkach wnioski  mogą być składane  po upływie terminu określonego w § 1.

§ 3

Dofinansowanie na zakup podr czników w roku 2013 b dzie wynosi : ę ę ć
1) dla uczniów klas I - III szko y podstawowej;ł

2)  dla uczniów:

a) niepe nosprawnych: klas I - III szko y podstawowej ł ł

b) z upo ledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VIś ł  

szko y podstawowej i gimnazjumł

- niekorzystaj cychą  z podr czników przeznaczonych do kszta cenia specjalnegoę ł  

dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do spraw o wiaty iż ł ś ś  

wychowania;

4) dla uczniów szko y specjalnej przysposabiaj cej do pracył ą

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepe nosprawnych (z wyj tkiem uczniów s abowidz cych): klas I-III szko ył ą ł ą ł  

podstawowej 

2) z upo ledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VIś ł  

szko y podstawowej i gimnazjumł

- korzystaj cychą  z podr czników przeznaczonych do kszta cenia specjalnegoę ł  

dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do spraw o wiaty iż ł ś ś  

wychowania; w przypadku korzystania z cz ci podr czników przeznaczonych doęś ę  

do kwoty 770 zł



kszta cenia ogólnego (nieb d cych podr cznikami przeznaczonymi do kszta ceniał ę ą ę ł  

specjalnego) dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do sprawż ł ś  

o wiaty i wychowania, ksi ek pomocniczych lub materia ów dydaktycznych, kosztś ąż ł  

ich nie mo e by  wy szy ni  25% kwoty 770 zż ć ż ż ł
1) dla uczniów klasy V szko y podstawowej;ł

2) dla uczniów niepe nosprawnych (z wyj tkiem uczniów z upo ledzeniem umys owymł ą ś ł  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szko y podstawowej,ł  

niekorzystaj cych ą z podr czników przeznaczonych do kszta cenia specjalnegoę ł  

dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do spraw o wiaty iż ł ś ś  

wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepe nosprawnych (z wyj tkiem uczniów s abowidz cych oraz uczniów zł ą ł ą  

upo ledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VIś ł  

szko y podstawowej, ł korzystaj cychą  z podr czników przeznaczonych do kszta ceniaę ł  

specjalnego dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do sprawż ł ś  

o wiaty i wychowania; w przypadku korzystania z cz ci podr cznikówś ęś ę  

przeznaczonych do kszta cenia ogólnego (nieb d cych podr cznikami przeznaczonymił ę ą ę  

do kszta cenia specjalnego) dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministrał ż  

w a ciwego do spraw o wiaty i wychowania, koszt ich nie mo e by  wy szy ni  40%ł ś ś ż ć ż ż  

kwoty 

770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepe nosprawnych (z wyj tkiem uczniów z upo ledzeniem umys owym wł ą ś ł  

stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, niekorzystaj cychą  z 

podr czników przeznaczonych do kszta cenia specjalnego dopuszczonych do u ytkuę ł ż  

szkolnego przez ministra w a ciwego do spraw o wiaty i wychowaniał ś ś

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepe nosprawnych (z wyj tkiem uczniów s abowidz cych oraz uczniów zł ą ł ą  

upo ledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,ś ł  

korzystaj cychą  z podr czników przeznaczonych do kszta cenia specjalnegoę ł  

dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do spraw o wiaty iż ł ś ś  

wychowania; w przypadku korzystania z cz ci podr czników przeznaczonych doęś ę  

kszta cenia ogólnego (nieb d cych podr cznikami przeznaczonymi do kszta ceniał ę ą ę ł  

specjalnego) dopuszczonych do u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do sprawż ł ś  

o wiaty i wychowania, koszt ich nie mo e by  wy szy ni  50% kwoty 607 zś ż ć ż ż ł

do kwoty 607 zł

§ 4
Wzór  wniosku stanowi  załącznik do  zarządzenia.

§  5 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 z dnia 30.07.2013 r.
Wójta Gminy Wierzbinek

Dane wnioskodawcy ...............................................
(miejscowość, data)

(rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy,  nauczyciel, 
pracownik socjalny):

............................................................................................. 
                                           (nazwisko i imię)

............................................................................................. 
                        (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                     Do Dyrektora szkoły

............................................................................................. .............................................
                    (adres do korespondencji: inny niż podany powyżej) (nazwa szkoły)

............................................................................................. .............................................
                               (telefon: stacjonarny, komórkowy)                                                                                                  (adres szkoły)

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” 

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 818) składam wniosek o przyznanie na rok szkolny 2013/2014 pomocy dla  dziecka/dzieci:

Lp. Nazwisko i imię dziecka Klasa

1. Informacje uzasadniające ubieganie się o przyznanie pomocy

f) Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje 
uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz 
uczniom 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 
realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach 
dla  dzieci  i  młodzieży  lub  w  ogólnokształcących  szkołach  muzycznych  I  i  II  stopnia, 
ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, baletowych lub liceach plastycznych oraz uczniów 
z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym.  W tym przypadku do wniosku załącza się 
tylko ksero orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wskazując ilość załączników w pkt. 
3. ppkt. 14. bez konieczności podawania informacji o dochodach.



g) Ze względu na kryterium dochodowe (456,00 zł netto, a w przypadku kl. I SP 539,00 zł netto)
oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  niżej  wymienionych  osób,  pozostających  we  wspólnym 
gospodarstwie domowym:

(dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej – załącznik nr 1)

Lp. Imię i nazwisko członka 
rodziny

Data 
urodzenia

Miejsce 
pracy/nauki

Stopień 
pokrewieństwa

Wysokość 
dochodu

w zł.

Łączny dochód całego gospodarstwa

Średni  miesięczny  dochód  netto  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  (zgodnie  
z załączonymi dokumentami) wynosi ......................................... zł. 
(słownie .................................................................................................................................................. zł.)

h) w uzasadnionych przypadkach po przekroczeniu kryterium dochodowego ( 456,00 zł netto)
Wniosek uzasadniam trudną sytuacją w rodzinie, spowodowaną występowaniem niżej 
wymienionych przyczyn: 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
(podać przyczyny, które uzasadniają ubieganie się o przyznanie pomocy np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność,  

długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenie losowe, przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

2. Oświadczenie
Proszę o przekazanie środków finansowych za zakup podręczników na rachunek bankowy (nazwa 

banku):.....................................................................................................................

numer ......................................................................................................................................................

3. Do wniosku załączam dokumenty:

Lp. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku Liczba 
załączników



1 zaświadczenie o dochodzie netto z zakładu pracy uzyskane z tytułu zatrudnienia na umowę o 
pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło (w przypadku uzyskania dochodu z zakładu pracy)

2 decyzja lub/oraz odcinki przekazów
(w przypadku pobierania emerytury lub renty, świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych)

3

odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz dowody opłacania składek do ZUS w 
przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym 
podatku dochodowym (w przypadku uzyskania dochodu z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej)

4 zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, a w przypadku pobierania zasiłku 
zaświadczenie o jego wysokości

5 aktualna decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej - zasiłki 
okresowe/zasiłki stałe  (w przypadku pobierania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

6 decyzja lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (w przypadku pobierania dodatku 
mieszkaniowego)

7 decyzja lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (w przypadku pobierania zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego)

8 decyzja lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (w przypadku pobierania zasiłku 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego)

9
wyrok sądowy (ugodę) lub/oraz odcinki przekazów/przelewów lub 
w przypadku nieściągalności zaświadczenie od komornika (w przypadku 
przyznania/pobierania alimentów) 

10  oświadczenie lub/oraz odcinki przekazów/przelewów (w przypadku pobierania alimentów 
dobrowolnych)

11 decyzja o przyznaniu zaliczki lub zaświadczenie oraz wyrok sądowy (ugodę) i zaświadczenie od 
komornika (w przypadku pobierania zaliczki alimentacyjnej)

12
zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym przez młodocianego pracownika 
odbywającego przygotowanie do zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy
(w przypadku przygotowania ucznia do wykonywania zawodu)

13

zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w 
hektarach przeliczeniowych w przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest poza gminą 
Wierzbinek (w przypadku uzyskania dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 
położonego poza gminą Wierzbinek)

14 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

15
inne zaświadczenia lub oświadczenia: (np. oświadczenie o dochodach z  pracy dorywczej, 
dochody i świadczenia uzyskane za granicą, orzeczenie o niepełnosprawności)
………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam,  że  powyższy  wniosek  został  wypełniony  zgodnie  z  prawdą  i  że  jestem  świadomy(a)  
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie tajemnicy.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  dla  celów  związanych  z  przyznaniem 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

..................................., dnia ..................... ................................................................
         podpis  wnioskodawcy

Informacja do wniosku

Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 182 z późn. zm.):



1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty 
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2.  Do dochodu ustalonego w myśl ust. 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości 
świadczeń w naturze.

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty 
uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w 
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej 
działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów 
uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:
a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w 

oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; 
wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na 
ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, 
jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez 
liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w 
oparciu o oświadczenie tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia 
społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

4. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z 
małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w 
jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy 
wszystkich wykazanych w nich dochodów.

5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na 
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zawierającego 
informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności 

gospodarczej;
6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach 

określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego 
informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł.
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz innych źródeł sumuje się.
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania 

świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych 

częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
10. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania 

świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach 
na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.


