
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 

2019 „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1571.) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1342) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin składania wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2019 - „Wyprawka 
szkolna” w szkołach mających siedzibę, na terenie gminy Lubicz, do dnia 11 września 2019 r.

§ 2. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli w Lubiczu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Marek Nicewicz

Id: B01886A2-05FA-4CE6-BC74-814BD43F2EFF. Podpisany Strona 1



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.58.2019

Wójta Gminy Lubicz

z dnia 5 września 2019 r.

……………., dnia ………………..

DANE WNIOSKODAWCY:

…………………………….…….

(imię i nazwisko)

…………………………………….…..

(adres zamieszkania)

…………………..…………….……….

(numer telefonu)

DYREKTOR

…………………….………………….

(nazwa szkoły)

……….……………….……………………..

(adres szkoły)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

 POMOCY UCZNIOM W 2019 R. – „ WYPRAWKA SZKOLNA”

1.Dane osobowe ucznia

Imię i nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Data i miejsce urodzenia

Pesel

Nazwa szkoły

Klasa

Informacje dotyczące posiadanego przez w/w ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Nazwa i adres instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Nr i data wystawienia w/w orzeczenia:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Rodzaj niepełnosprawności:

…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………..………

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
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…….…………………………………
                                                                                                                            podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów,

                                                                                                                            rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny
                                                                                                                            dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów 
związanych z przyznaniem pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. 
„Wyprawka szkolna”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO).

 

Wójt Gminy

Marek Nicewicz
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