Zarządzenie Nr BO.0050.78.2012
Burmistrza Ozimka
z dnia 09 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom objętym Rządowym
programem pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników.
Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. poz. 706) Burmistrz Ozimka zarządza, co następuje:
§1
Ustala się 05 września 2012r. jako termin składania wniosków o przyznanie pomocy
finansowej na zakup podręczników dla uczniów:
1) klasy I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);
2) klas II – IV szkoły podstawowej i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzących z rodzin, w których
dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 ze
zm.) oraz z rodzin, w których dochód na osobę jest wyższy niż to kryterium i występują
okoliczności wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
3) słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 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 1991r. o systemie
oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów
ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkół w
Gminie Ozimek.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz opublikowaniu w BIP.

Otrzymują:
1. Dyrektorzy szkół
2. GZO
3. BO

