
Zarządzenie Nr 118/2005

Burmistrza Karczewa

z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie: rozliczenia zwrotu wydatków poniesionych na realizację pomocy 

materialnej

                  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 

późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2781) zarządzam co następuje:

§ 1

Zwrot wydatków poniesionych na realizację pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew dokonuje się 

według zasad:

1. Wnioskodawca (rodzic, opiekun bądź uczeń) otrzymuje decyzję Burmistrza 

Karczewa.

2. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji może odwołać się do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Karczewa.

3. Wnioskodawca, do rozliczenia z otrzymanej pomocy materialnej, przedstawia: 

rachunki, faktury VAT, paragony fiskalne, bilet (na autobus, pociąg, itp.).

4. Dowody realizacji decyzji Burmistrza Karczewa zostają opisane i podpisane przez 

rodzica, opiekuna bądź ucznia i następnie zostają przekazane wraz z opisaną 

decyzją do Wydziału Finansowo-Budżetowego.

5. Skarbnik Gminy Karczew zatwierdza do wypłaty kwotę określoną w decyzji 

Burmistrza Karczewa.

6. Zwrot wydatków następuje w formie bezgotówkowej (przelew na rachunek 
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bankowy ucznia bądź opiekuna) lub w formie wypłaty gotówkowej (czek).

7. Przelew na rachunek bankowy ucznia bądź opiekuna jest realizowany po 

uprzednim podaniu numeru rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane 

środki określone w decyzji Burmistrza Karczewa.

8. Wypłata gotówkowa (czek) jest realizowana w Banku Spółdzielczym w 

Karczewie.

9. Zwrotowi podlega kwota określona w decyzji Burmistrza Karczewa.

10. Za wszelkie przekroczenia kwoty określonej w decyzji Burmistrza Karczewa 

odpowiada osoba  będąca wnioskodawcą o udzielenie pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Organizacji i 

Nadzoru oraz Skarbnikowi Gminy Karczew.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
     inż. Władysław Dariusz 

Łokietek
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