
zarządzenie Nr 2912008
Burmistża KałuŚz}aa

zdnia 2l sierpnia 2008 roku

w sprawie usta|enia terninu sk]łdania wniosków o udzie|eDie pomocy
fin'ffowej d'eciom i ucnion na zakup podręczników.

Na podstawie $ 3 us|' 3 rozpoŹądznia Rady Ministn5w z dnia 5 sierpnia
2008 roku w spmwie sz€zegółowyoh warunków udzielaia pomocy finansowej
dzieciom i ucaion na zĄkup podręcaików Dz. U' Nr 147, poz.931 z2008 t./
eądm, co naslępuje :

$ 1.

Ustala się temin składmia Miosków o udzielenie ponocy fDasowej
dzi€ciom i uczniom szkół podstawowych prowadzonych pżez Gminę
Kałuszyn do dnia 15 \łTześnia 2008 roku.
wńr Miosku o plzyznai€ pomocy fDmsowej sranowi załącaik do2.

l

ś2'

wykonanie zMądzelia powi€rza się d}Tektorcm placówek oświatowych.

$3.

ztzifenje wchodź w ż'ycie z dnien podpisania.
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Decyzja dyrektora :


