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Poz. 4011
UCHWAŁA NR XXIX/179/12
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Biskupice.
Na podstawie art. 90 t ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1. W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 rodzice lub opiekunowie prawni dzieci sześcioletnich
urodzonych odpowiednio w 2006 i 2007 roku, decydując się na objęcie swojego sześcioletniego dziecka
obowiązkiem nauki mogą starać się o dofinansowanie zakupu podręczników do klasy I szkoły podstawowej
obowiązujących w placówce, do której uczęszczać będzie dziecko. Dofinansowanie ze środków własnych
gminy odbywać się będzie na zasadzie refundacji po przedstawieniu rachunku, faktury wystawionej imiennie
na ucznia lub rodzica lub oświadczenia o zakupie podręczników.
§ 2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
- Spełnienie kryterium dochodowego: dofinansowanie w wysokości do 200,00 zł. - dochód netto na jedną
osobę w rodzinie nie przekracza: 800,00 zł. - dofinansowanie w wysokości do 180,00 zł. - dochód netto
na jedną osobę w rodzinie wynosi od 801,00 zł. - do 1000,00 zł. oraz dofinansowanie w wysokości
do 160,00 zł. - dochód netto na jedną osobę w rodzinie wynosi od 1001,00 zł. - do 1500,00 zł.
- Nie korzystanie z Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna".
- Uczęszczanie dziecka do jednej ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Biskupice.
- Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania do dyrektora szkoły podstawowej do której uczeń będzie
uczęszczał. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku, rachunek, fakturę wystawioną imiennie na ucznia lub rodzica lub
oświadczenie o zakupie podręczników.
§ 3. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego lub przez osoby fizyczne, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania
i przekazuje ją Wójtowi Gminy Biskupice. Wójt przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników
na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę. W przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie rodzicom lub opiekunom prawnym
przekazuje bezpośrednio wójt.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Artur Chmiela

