ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2018
WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Gminy Krzyżanowice na tzw. „zielone
szkoły” w 2018 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z § 4 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135 poz.
1516) oraz uchwałą Nr 0007.XXXVI.74.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanowice na rok 2018 z uwzględnieniem Regulaminu
dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych
na tzw. „zielone szkoły”.
Zarządzam, co następuje:
§1
Przyznaje się uczniom szkół podstawowych w roku kalendarzowym 2018 dofinansowanie
do wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły” w następującej wysokości:
1) uczniom klas III szkół podstawowych – 320 zł na jednego ucznia,
2) uczniom klas III szkół podstawowych na których rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz
uczniom z domów dziecka i rodzin zastępczych, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczniom niepełnosprawnym – 550 zł na jednego ucznia.
§2
Dofinansowanie uczniów określone w § 1 pkt. 1-2 dotyczy uczniów zamieszkałych w Gminie
Krzyżanowice, którzy nie skorzystali z tego wyjazdu w roku szkolnym 2016/2017. Uczniom spoza
gminy przysługuje dofinansowanie określone w Regulaminie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§3
Dofinansowanie winno być wykorzystane do dnia 15 grudnia 2018 r., przy czym uczeń może
korzystać z niego tylko jeden raz w roku szkolnym.
§4
Dofinansowanie w odpowiedniej wysokości może być przyznawane również dzieciom z rocznika
2008, które z powodów zdrowotnych nie pobierają nauki w szkole (nauczanie indywidualne).
§5
Przekazanie środków na realizację wyjazdu śródrocznego nastąpi po przedłożeniu przez dyrektora
szkoły do GZOKSIT Krzyżanowice, organizującego wyjazd dokumentacji zawierającej:
1) wniosek o dofinansowanie,
2) zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko specjalnej troski lub
dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka z placówki specjalistycznej,
3) zaświadczenie o pobieraniu przez rodziców ucznia zasiłku rodzinnego,
4) kartę imprezy „zielona szkoła”
5) imienną listę uczniów,
6) zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o czystości ekologicznej wybranej

miejscowości,
7) oświadczenie stwierdzające wybór ośrodka zgodnie z ustawa prawo zamówień
publicznych.
§6
Dofinansowanie, określone w § 1 obejmuje dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznaną na powyższy cel zgodnie
z Regulaminem WFOŚiGW.
§7
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi GZOKSIT w Krzyżanowicach.
§8
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Krzyżanowice.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: GZOKSiT Kornelia Płaczek

