
Zarządzenie Nr   75/2009 
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Gryfów Śląski 

z dnia  2 września 2009  r. 
 

 
w sprawie ogłoszenia naboru  wniosków na  realizację  programu „UCZEŃ NA 
WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591ze zmianami ) 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
zarządza,  co następuje: 

 
§ 1. 

Ogłaszam nabór w wniosków dotyczących programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc 
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie”, realizowanego w  Gminie Gryfów Śląski 
w 2009 roku. 
 

§ 2. 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik  do zarządzenia. 
 

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do  
zarządzenia nr 75/2009 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski 
z dnia 2 września 2009 r.  

 
 

BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  GRYFÓW  ŚLĄSKI  
 

OGŁASZA  NABÓR  WNIOSKÓW  
NA  REALIZACJ Ę  PROGRAMU  

 
 

„UCZE Ń NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 

 
 

 
Adresatami programu są: 
Osoby niepełnosprawne, posiadające waŜne orzeczenie   o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole 
podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej   (z wyłączeniem szkoły 
policealnej), mieszkające  na terenie obszaru wiejskiego gminy Gryfów Śląski. 
 
Wnioskodawcami w programie są: 
- pełnoletni uczeń niepełnosprawny, 
- w przypadku dzieci i młodzieŜy do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny. 
 
Przyznane dofinansowanie moŜe obejmować następujące koszty: 
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę, 
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub   
   psychicznej ( w tym wakacyjne obozy i kolonie) 
- dostępu do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu   
   komputerów, 
- kursów doszkalających  w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych  
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,  
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie moŜe 
obejmować dodatkowo:: 
- opłaty za naukę (czesne), 
- zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania), 
- dojazdy do szkoły.  
 
Warunki uczestnictwa w programie: 
- posiadanie waŜnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu   
  niepełnosprawności, 
- rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, 



- stałe zameldowanie na terenie gminy. 
 
W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy: 
- w przeszłości, byli stroną umowy zawartej z PEFRON i rozwiązanej z przyczyn  
  leŜących po ich stronie, 
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PEFRON, 
- wnioskodawcy o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających          
120% najniŜszego wynagrodzenia  przypadającego na jednego członka rodziny 
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. W roku 2009 dochód 
brutto na 1 osobę nie moŜe przekroczyć 1.531,20 zł.  
 
Wysokość pomocy  finansowej ze środków PRON nie moŜe przekraczać: 
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej  lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł             

w ciągu jednego roku szkolnego, 
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej  bez obowiązku uiszczania 

czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, 
3) w przypadku  ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania 

opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego. 
 
Do wniosku   o dofinansowanie naleŜy dołączyć: 
1) kserokopię waŜnego orzeczenia o niepełnosprawności lub waŜnego orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności,  
2) oświadczenia Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego 

członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, 
3) zaświadczenia ze szkoły  o pobieraniu nauki przez ucznia  w szkole 

podstawowej, w gimnazjum  lub szkole ponadgimnazjalnej, 
4) kserokopia aktu urodzenia dziecka – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o 

pomoc finansową  w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego dziecka, 
5) kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – 

dotyczy wnioskodawców, będących  opiekunami prawnymi dziecka, 
6) oświadczeniu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

PFRON. 
 
Wnioski o dofinansowanie  kosztów nauki na właściwym formularzu naleŜy 
składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski  w 
nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2009 roku.  
 
 
Realizatorem programu  jest Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski .  
Szczegółowych informacji o programie udziela  inspektor ds. infrastruktury 
społecznej Teresa Wolska  pok. nr 10, tel. 75 7811260 
 
Formularze wniosku i załączników  do pobrania w pok. nr 10   
 



 
 
 
 
 
 
 


