
7,'rz'dzenie Nr 20ź010
Burmistrza Kaluszyna

ż dni! 15 cz.rwca 2009 roku

1Yspravi€ Ustalenia t€rninu składania wniosków o udziclenie pomocy
finansowej uczniom na z.kup podręczników.

Na podstawie s 3 ust' 3 pkt j rozpoęądzenia Rady Ministów z dnia
28 maja 2010 roku w spmwie Śzczególowych wannkólv udŻielania pomocy
finansowej ucznion !a zakup podręczników oraz w}płaty ucŻnion zasiłLa
powodziowego na cele edukacyjne lDz. U. Nr 95, poz. 612 z 20].0 t./
zaŹądŻm, co naśępuie :

1' Ustala sję lcnnin składania wniosków o udzielenie ponroĆy finansowej
ucaion szkół podstawo$lch i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
KahlsŻyn do dnla ]0 czerwca 20l0 roku.

2' wzór wniosku o przyznanie ponocy finansowej stanowi ałąc7-nik do

$2.

wykonanie zarŻądzenia powierza się dyrektoro'n p]acówek oświatowych.

s3.
Zaźądzenie wchodzi w łcie z dn;em podpisania'

t'in



wNlosEK o DoFtNANsowANlD zAKUPU PoDRĘczNIKów
T WYPRAWkt STKOI,Nn,r 20r0

PodŚl{s'otej/Gimnlzium

oś|iadc?nie o ,l,dcji |od.jh1ej i Dldld'jd]kej kn1ia:

oświadczam. że moja rcdzina sklada się z ''''' osób. po7.śających E sspóln}m gospodtrstwie doho\.'ń'
Dochód niesieczny nctlo'najedną osobę rv rodznrie q-anosi .'''. '' ... ''.. '''.. ''. ''''.'''' '''' ''''. '''''..'''' ź'

*Dmhód ndli}bją.y Ńngatri. si lnikóvje$ 10 
'nics(.Żiy 

dod$d (n{lo) IodŻinY
Ę*!.y w ńiŚĘfu Po|lzdaj{lyF nic!i4.,]ołi yn]osku. nie pŹeknc'jł.y kry'ciun dochoddw.go określonelo v

erca 2004 r o pomo.y społernej (Dz' U' Nr 61. pÓż 59r' z Późn Zn ). 0. 35r zl neto'

!'n!i!dl t hdre iońfu! łdś!o.j \ ni{'(fu FPP!d'!{]ń 
'e!t '!ńlk'' ' 

} l'Lf k!

lJddrullj4l@.eh{'N'\icda]b.-t]da
! )sh 9!Ńś4n ? jJ' [!4ł+hł ] .). $ ń



Ń r4Ńh irc$d.! ! s9 i6'\i rh!

' aust@ u$i tł!' b{rń l żiJ (d! PnooŃlheifuq dludj b?sŃklj

ś{i&lony odpoYiedzialności klnej pot{'ićrdż!fu wt$norę9nyh po.lpiś.D prałdznvość dlnycb
żln joszoonych pos'_vżej.

ńł b4Ei!j@!!

d a rairjr! rihs n simnazj rm

wlpełni!sżkoll

Dochód na osobę s fudŻnrie DrŻekncz!/nic pż.kr!oa* kryleriun dochodowe. o któryn noM w ad' 8 usl'
l pkl 2 ustat''v zdnia 12 mma2004 r o ponocy społcczDc (Dz' U' Nr 6.l' poz.59] ŻpóŹń zn'). w Żwjązku
z I}ń lniosek ozpalrzońo pory$.vni./negatra9nie*.

Przrznmo doinosoM.ie akupu podĘczników szkolnych w k$otach:

^) 
.'''''..... '''''..''''.. ''''' zł,

B) .''''......''''....''''..''''. Ż],

c) .......... .................. zl.

D) ''' '' '' '' '' '' '' '' '' '. '.zł'

Data:

o]0 u.nr.r bi łl{.Z''h'

wyplłl.i!hźi).[kło!ir{ąpipoŻ.bńniu{sł$kl.hsltDsl6YispoŹ
ł}prty j6t p%d łłjcnic imienic loln]jh (zrłienjącgo .o mjnn|.l lnĘ i Mzłisko

kw onz łysokośó łydmcj kłoq).


