
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 85/V/2009 
 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 

 
 
 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowania zakupu 

podręczników w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” 

 
 
Na  podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r.  

(Dz. U. 76, poz. 642) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników. 

 

§1. Wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów 

rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkół 

podstawowych i klasach I gimnazjów prowadzonych przez Gminę Milanówek, 

składa się w terminie  do dnia 11 września 2009 r. 

§2. W uzasadnionych  przypadkach wnioski  mogą być składane  po upływie terminu 

określonego  § 1. 

§3. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia. 

§4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

       
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do  Zarządzenia Nr 85/V/2009 
Burmistrza Miasta Milanówka 
z dnia 24 czerwca 2009 r.  

         

Milanówek, dnia………...................... 
___________________________ 
   (imię i nazwisko wnioskującego) 

 
Milanówek 
 
_________________________________ 

(ulica)                               

_________________________________ 
(imię i nazwisko dyrektora szkoły) 

 
_________________________________ 

(nazwa szkoły) 

 
_________________________________ 

(adres szkoły)                                                                                                                       
 
 
Zwracam się z prośbą o przyznanie mojemu dziecku  ________________________________ 

(imię nazwisko ucznia)     
 

które w roku szkolnym 2009/2010 rozpocznie naukę w klasie ___ dofinansowania zakupu 

podręczników do klasy ________ szkoły podstawowej/gimnazjum
1)

   

Oświadczam, że dochód w mojej rodzinie (wyliczony na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2  

ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728)  

nie przekracza/przekracza
1)

 351,00 zł netto i wynosi _______________________ zł netto. 

 

Sytuacja  rodzinna  ucznia  

Oświadczam, że  moja rodzinna składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we  wspólnym  
gospodarstwie domowym: 

Lp. Nazwisko  i imię 
Data 

urodzenia 
Miejsce 

pracy-nauki 
Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 
całkowitego 

dochodu netto  
(w złotych) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

Łączny  dochód:   

 
Do  wniosku należy dołączyć  zaświadczenie o dochodach         

                                                                                                    
_________________________    

(podpis  osoby wnioskującej)           

Opinia dyrektora szkoły dotycząca przyznania pomocy 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_________________________    
 (podpis i pieczęć dyrektora) 

1) Niepotrzebne skreślić 


