Podpisany przez:
Anna Fabis
dnia 24 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 963/B/2021
BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w roku szkolnym 2021/2022 o udzielenie pomocy
uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz § 8 pkt 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
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się termin składania w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie list z osobami zakwalifikowanymi
do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do dnia 03 września
2021 r.
§ 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół mających siedzibę na terenie Gminy
Świebodzin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
II Z-ca Burmistrza
Anna Fabiś
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Załącznik do zarządzenia Nr 963/B/2021
Burmistrza Świebodzina
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników – kształcenie ogólne / specjalne

dla ucznia klasy …………………………….……………………………………………………
(nazwa szkoły)
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko …………………………..………..…………………………….…………………
2. Adres zamieszkania ………………………………….……………………….…………………..
3. Numer telefonu ………………………………………………………………….………………….
II. Dane osobowe ucznia:
1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………….……………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………..…………………………………………
3. Adres zamieszkania …………………………………..……………………………………………
III.
1. Nazwa i adres instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
………………………………………………………..………………………………………………..
2. Numer i data wystawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
…………………………………………………..……………………………………………………..
3. Rodzaj niepełnosprawności:
………………………………………………………………………………………………..………..
IV. Nr konta bankowego, na które należy przekazać dofinansowanie za zakupione podręczniki
…………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z przyznaniem pomocy finansowej na zakup podręczników zgodnie z Rozporządzeniem 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.
………..…………………....
data

.........................................
podpis wnioskodawcy
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