WOJT GNIINY

ŁANrĘTA

Zarządzenie nr 80l20l9
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie warunków szczegółowego rozliczania zwrotu rrydatków z tytułu pomocy rzeczowej
o charaktęrze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Łanięta
Na podstawie art. 90 b ustawy z dnia7 v,rrzęśnia1991 o systemie oświaty(t. j. Dz.U. z20I9 r.
poz. 1487, I8I8,2197) oruz § 13 ust.3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łaniętazarządzarct co następuje:
§ 1. 1 Pomoc matęrialna w formach określonych w § 6 ust.l pkt 1 regulminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamięszkuiących na teręnie Gminy Łanięta może
być ręalizowana poprzęz zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatkow olaeślonych
w indywidualnych decyzj ach.
2, Na zakup pomocy materialnej może być wypłąconazaltczka.
3. Rozliczenię zaliczl<l, powinno nastąpió w ciągu 30 dni od daty jej wypłaty popTzez
przedstawienie odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki
§ 2. Ustala się następujący katalog wydatków kwalifikowalnych:
1. podręczniki, zeszyty,
2. słowniki, encyklopiedie, atlasy, tablicę matematyczne, lektury szkolne,
3. tornister szkolny, bądżplecak szkolny,
4, obuwię sportowe na zĄęcia wychowania ftzy cznego,
5. przybory do nauki zawodu,
6. piómik, artykuły szkolnę (np. bloki, flamastry kredki, pędzle, farny, klej, papier kolorowy,
ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory bibuła, brystole, papier
kancelaryjny, nożyczki, taśmaklejąca, papier milimatrowy, korektory przybory
geomaĘczne, plastelina, modęlina itp,),
7. okulary korekcyjne,

8,
9.

tuszę do drukaręk (tonery),
komputer, oprogramowanieo częścido komputera, peryferia komputerowe,
10. biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa,
11. strój galowy wymagany pTzez szkołę,
12. sprzętmuzyczny,
13. sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono itp.),
14. strój na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary do pływania, czepek itp,),
i5. opłaty zaintemet,
16. w indywidualnych przypadkach na poczęt rozliczęnia stypendium szkolnego mogą być
zaakceptowane przedmioty i artykuły nie wymienionę w powyższym v,rykazie, ale służące
do r ealizacji obowiązku szkolnego.
przypadku uczestnistwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do
W
3.
§
instytucji kultury czy v,ryjazdach na "zieloną szkołę", do tozliczęnia stypendium mogą posłużyć
oryginały fakur potwierdzające poniesienie wydatków wystawionę przez szkołę.
§ 4. Faktury, bądz rachunki, muszą być wystawione imierrnie na rcdzica ucznia, lub na
pełnoletniego ucznia.
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