
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2020 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 4 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1227) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam termin składania wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym 
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 
w latach 2020-2022 w szkołach mających siedzibę, na terenie gminy Lubicz, do dnia 15 września 2020 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 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.75.2020 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 4 września 2020 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 NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFIANASOWANIA ZAKUPU 
PODRĘCZNIKÓW, MATERAIŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 

W LATACH 2020-2022 

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: 

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

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

…….............………………………………… 

podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
i Przedszkoli w Lubiczu. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz 
Górny, e-mailowo  oswiata@lubicz.pl, telefonicznie + 48 884 808 953, 531 506 028 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 
danych Marek Łochocki, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres  m.lochocki@jumi    
2012.pl 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z zarządzeniem nr 0050.75.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 
04.09.2020 r. 

2) art. 6 ust. 1 lit e RODO, w związku z Rozporządzeniem z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w celu 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. 

3) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnieni do przetwarzania 
danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi 
pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią 
z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom 
administratora. 

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 
administratora 
tzw. podmiotom przetwarzającym. Przekazanie Twoich danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy 
zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym 
również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji 
i tak: 

1) przez okres zgodny z JRWA obowiązujący u administratora danych; 

2) do czasu przedawnienia roszczeń; 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak 
niż do czasu wskazanego w pkt 1i pkt 2. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do 
danych osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania; 

2) sprostowania danych na podstawie art. 16; 
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3) usunięcia danych na podstawie art. 17, jeżeli: 

a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 
przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

5) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą; Wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia. 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 
dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem. 

5. Podanie Twoich danych jest warunkiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych 
nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy oraz realizować celu do jakiego administratora 
zobowiązują przepisy prawa. 

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych.
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