
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI.247.2018 

RADY GMINY KORNOWAC 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Programu wyrównywania 

szans edukacyjnych SZKOLNY START dla dzieci 6-letnich, uczęszczających w roku szkolnym 

2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Kornowac” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

§ 1. Ustala się regulamin udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach przyjętego przez Radę 

Gminy Kornowac „Programu wyrównywania szans edukacyjnych SZKOLNY START dla dzieci 6-letnich 

uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy 

Kornowac” w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kornowac 

 

 

Eugeniusz Kura 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 2164



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI.247.2018 

Rady Gminy Kornowac 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

Regulamin udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Programu wyrównywania szans 

edukacyjnych SZKOLNY START dla dzieci 6-letnich uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do 

klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Kornowac” 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach 

przyjętego przez Radę Gminy Kornowac „Programu wyrównywania szans edukacyjnych SZKOLNY START 

dla dzieci 6-letnich uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych na 

terenie Gminy Kornowac”, formę i zakres wsparcia oraz tryb postępowania w sprawie udzielania wsparcia. 

§ 2. Wsparcie materialne udzielane jest uczniom 6-letnim uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do 

klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Kornowac. 

§ 3. 1. Wsparcie materialne jest udzielane w formie: 

1) Refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie szans w zakresie rozwoju umiejętności 

poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci, ponoszonych na: 

a.odzież i obuwie sportowe; 

b.tornister, plecak i inne artykuły szkolne; 

c.literaturę i czasopisma dziecięce; 

d.literaturę specjalistyczną dla rodziców dotyczącą problematyki wychowania i rozwoju dziecka; 

e.pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym: atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne, 

urządzenia elektroniczne, itp. 

2) Refundacja wydatków na posiłki (obiady) w stołówce  szkolnej w celu  zapewnienia uczniom składników 

odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania trakcie zajęć szkolnych. 

2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), nie może przekroczyć kwoty 1 000,00 zł dla 

jednego ucznia. 

3. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł. 

4. Refundacja poniesionych wydatków następuje na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, 

rachunków wystawionych imiennie na rodzica ucznia (prawnego opiekuna) lub organizatora (szkołę) wsparcia. 

5. Wsparcie materialne obejmuje refundację wydatków, o których mowa w ust. 1, poniesionych w okresie 

od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

§ 4. 1. Wsparcie materialne udzielane jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Wzór 

wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019, 

w terminie do dnia 10 września 2018 r. 

3. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania wsparcia i przekazuje ją Wójtowi 

Gminy Kornowac w terminie do dnia 17 września 2018 r. 

4. Wójt Gminy Kornowac przekazuje środki finansowe na udzielenie wsparcia materialnego na rachunek 

bankowy szkoły prowadzonej przez Gminę Kornowac. 

5. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 4 zwraca rodzicom (prawnym opiekunom) poniesione wydatki, 

o których mowa w § 3 ust. 1, na podstawie przedłożonych dowodów zakupu, do wysokości 

udokumentowanych kosztów, jednakże nie więcej niż kwoty określone w § 3 ust. 2 i 3. 

6. Zwrot poniesionych wydatków następuje w terminie 14 dni od daty przedłożenia dowodów zakupu. 
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7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedkładania dowodów zakupu w następujących 

terminach: 

1) za wydatki na posiłki (obiady) w stołówce szkolnej - do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym te 

wydatki poniesiono, 

2) za wydatki określone w § 3 ust. 1 pkt 1- do dnia 30 czerwca 2019 r. 

7. Zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest według wyboru rodzica (opiekuna prawnego) na 

rachunek bankowy albo w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac - w punkcie kasowym Rybnickiego Banku 

Spółdzielczego. 

8. Przedłożenie dowodów zakupu po upływie terminów określonych w ust. 7 powoduje utratę prawa do 

refundacji.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w …………………………………………….. 

Wniosek 

o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach „Programu wyrównywania szans edukacyjnych 

SZKOLNY START dla dzieci 6-letnich uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych 

szkół podstawowych na terenie Gminy Kornowac” 

Nazwisko i imię wnioskodawcy: 
 

 

 

PESEL wnioskodawcy: 
 

 

Adres zamieszkania wnioskodawcy: 
 

 

 

 

Nr telefonu wnioskodawcy: 
 

 

Nazwisko i imię ucznia: 
 

 

 

PESEL ucznia: 
 

 

Adres zamieszkania ucznia: 
 

 

 

 

Forma płatności:*) 

□ gotówka    □  przelew 
 

Nr rachunku bankowego  
 

 

Nazwa banku 
 

 

Właściciel rachunku  
 

 

*) - zaznaczyć właściwe 
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Oświadczam, że: 
 

1.Akceptuję zapisy określone w Regulaminie udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Programu 

wyrównywania szans edukacyjnych SZKOLNY START dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kornowac, 

uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych”. 

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, dla potrzeb realizacji 

„Programu wyrównywania szans edukacyjnych SZKOLNY START dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Kornowac, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

3.Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.), oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są 

prawdziwe. 

Data: 
 

 

 

Czytelny podpis:  
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