
ZARZĄDZENIE NR 0152 / 299 / 2009 
Wójta Gminy Popielów 
z dnia 24 sierpnia 2009 roku 

 

w sprawie ustalenia i ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie 
kosztów nauki w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – 
wiejskie”. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 zm., z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 
, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 ,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, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr138, poz. 974 , Nr 173, poz.1218 z 
2008 roku Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz. 1458 , z 2009 roku Nr 52, poz.420 ) oraz 
pkt. I ust 1 załącznika nr 2 do Procedur  - Zasady realizacji przez Gminę obszaru A 
pilotażowego programu „Uczeń na wsi– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie” 
(Uchwała nr 197/2009 Zarządu PFRON z dnia 16 czerwca 2009r) zarządza się co 
następuje: 

 
§ 1 

Ustala się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach 
obszaru A programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” do dnia 30.09.2009r  

§ 2 

Wnioski, o których mowa w § 1 przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Popielowie z siedzibą w Popielowie, ul. Powstańców 12. 

§ 3 

Ogłoszenie o naborze wniosków, o których mowa w  § 1 zostanie podane do 
publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej Gminy Popielów, w brzmieniu określonym w 
załączniku NR 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
      Wójt Gminy 
 
 Dionizy Duszyński 


