TO JT GMINY POPIELOW
ZARZ^DZENIE NR 0152 / 299 / 2009
Wojta Gminy Popielow
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia i ogtoszenia terminu przyjmowania wnioskow o dofinansowanie
kosztow nauki w ramach programu Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych ,,UCZEN NA WSI - pomoc w zdobyciu wyksztatcenia przez
osoby niepetnosprawne zamieszkuja^ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie".
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 zm., z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
, NM13, poz. 984, NM53, poz. 1271 , Nr214 ,poz. 1806 , z 2003 roku Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167,
poz. 1759 , z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 Nr 17, poz. 128,
NM81, poz. 1337, z 2007 roku Nr48, poz.327, Nr138, poz. 974 , Nr 173, poz.1218z
2008 roku Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz. 1458 , z 2009 roku Nr 52, poz.420 ) oraz
pkt. I ust 1 zata^cznika nr 2 do Procedur - Zasady realizacji przez Gmin§ obszaru A
pilotazowego programu ,,Uczen na wsi- pomoc w zdobyciu wyksztatcenia przez
osoby niepetnosprawne zamieszkujace gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie"
(Uchwata nr 197/2009 Zarzadu PFRON z dnia 16 czerwca 2009r) zarzadza si<? co
nastepuje:

§1
Ustala si§ termin przyjmowania wnioskow o dofinansowanie kosztow nauki w ramach
obszaru A programu Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
,,UCZEN NA WSI - pomoc w zdobyciu wyksztatcenia przez osoby niepetnosprawne
zamieszkuja^ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie" do dnia 30.09.2009r
§2
Wnioski, o ktorych mowa w § 1 przyjmowane beda^ przez Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej w Popielowie z siedziba^w Popielowie, ul. Powstahcow 12.
§3
Ogtoszenie o naborze wnioskow, o ktorych mowa w § 1 zostanie podane do
publicznej wiadomosci poprzez rozplakatowanie na tablicach ogtoszeh oraz poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Gminy Popielow, w brzmieniu okreslonym w
zata^czniku NR 1 do niniejszego zarza^dzenia.
§4
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Wojta Gminy Popielow
z dnia 24 sierpnia 2009r

Wojt Gminy Popielow
ogiasza
termin przyjmowania wnioskow o dofinansowanie kosztow nauki w ramach
programu Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
,,UCZEN NA WSI - pomoc w zdobyciu wyksztatcenia przez osoby
niepetnosprawne zamieszkale gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie"

O dofinansowanie kosztow nauki w ramach programu moze ubiegac si§ uczeh,
ktory:
1. posiada wazne orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o stopniu
niepetnosprawnosci,
2. pobiera nauk§ w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej
(z wylajDzeniem szkofy policealnej),
3. mieszka na terenie gminy Popielow,
0 dofinansowanie kosztow nauki w ramach programu nie moze ubiegac sie osoba,
ktora:
1) w przesztosci, byia strong umowy zawartej z PFRON i rozwia/anej z przyczyn
leza^cych po jej stronie,
2) posiada wymagalne zobowiazania wobec PFRON (tj. zobowiqzanie, ktorego
termin zaplaty uptynqf),
3) posiada srednie miesieczne dochody brutto przekraczajace 120% najnizszego
wynagrodzenia przypadaiacego na jednego cztonka rodziny pozostaiacego
we wspolnym gospodarstwie domowym.
Zgodnie z postanowieniami pilotazowego programu ,,UCZEN NA WSI", przez
,,najnizsze wynagrodzenie" nalezy rozumiec wynagrodzenie, o ktorym mowa w art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z pozn. zm.);,
tj. minimalne wynagrodzenie za prac§ obowia/ujape w styczniu danego roku,
ustalane na podstawie odr^bnych przepisow. W 2009 roku jest to kwota
1 276,00 zt, czyli 120% wynosi 1 531,20 zt.
W przypadku niepetnosprawnych dzieci i mtodziezy do lat 18 uprawnionym do
ubiegania si§ o przyznanie dofinansowania kosztow nauki w ramach obszaru A
programu jest rodzic lub opiekun prawny.

Wysokosc pomocy finansowej ze srodkow PFRON nie moze przekroczyc:
1) w przypadku ucznia szkoty podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zt
w cia^gu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoty ponadgimnazjalnej bez obowiazku uiszczania
czesnego - kwoty 3000 zt w ciqgu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoty ponadgimnazjalnej zobowiazanego do uiszczania
optat za nauke (czesnego) - kwoty 4000 zt w ciajgu jednego roku szkolnego.
Przyznana ze srodkow PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach
programu, moze obejmowac koszty:
1) zakupu przedmiotow utatwiajqcych lub umozliwiajqcych nauke,
2) uczestnictwa w zajeciach maja^cych na celu podniesienie sprawnosci fizycznej
lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
3) zwia^zane z dostepem do Internetu (instalacja i abonament),
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w ramach programu wykluczona zostata mozliwosc zakupu
komputerow!

4) kursow doszkalaja^cych w zakresie programu nauczania oraz kursow
jezykowych (w przypadku kursow organizowanych poza miejscem
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogq podlegac rowniez koszty
dojazdu, zakwaterowania, wyzywienia),
5) wyjazdow organizowanych w ramach zajec szkolnych.
W przypadku uczniow szkot ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa moze
obejmowac dodatkowo koszty:
1) optaty za nauk§ (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczen pobiera
zamieszkania, w tym wyzywienie),

nauke^

poza

miejscem
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3) dojazdow do szkoty.
Wnioski o dofinansowanie kosztow nauki ucznia niepetnosprawnego mozna
pobrac w Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej w Popielowie ul. Powstahcow 12
lub ze strony internetowej Gminy Popielow: www.popielow.pl lub ze strony
internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zaktadka "programy i zadania PFRON"
/UCZEN NAWSI/zataczniki).
Prawidtowo wypetnione Wnioski wraz z wymaganymi zata^cznikami nalezy
sktadac do 30 wrzesnia 2009 roku w Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej w
Popielowie od poniedziatku do piajku w godzinach 715 - 1515 tel. 10771427-57-10
Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztow nauki zostanie przyznana na
podstawie indywidualnie zawieranych umow pomiedzy Gmina^a Wnioskodawcq.

