
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLI/239/2014 
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

z dnia 7 sierpnia 2014 roku 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych 4+ na terenie Gminy Wierzchosławice 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych 4+ na terenie Gminy Wierzchosławice na 2014 r. w treści załącznika niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji celowej Województwa Małopolskiego i ze środków 

własnych( obsługa administracyjna) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchosławice. 

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

Województwa Małopolskiego i obowiązuje do dnia 30 listopada 2014 r. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Mikołajczyk 

 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLI/239/2014 

Rady Gminy Wierzchosławice 

z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

 

LOKALNY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z RODZIN WIELODZIETNYCH 4+ NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

Każda rodzina wielodzietna corocznie obciążona jest znacznymi kosztami wyposażania dziecka do szkoły, 

Gmina Wierzchosławice, mając możliwość w 2014 roku skorzystania z dotacji w ramach programu Zarządu 

Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”, oraz widząc potrzebę wsparcia uczniów wywodzących się 
z rodzin wielodzietnych 4+, aby zapewnić im równe szanse edukacyjne postanowiła uzupełnić podstawową 
ofertę pomocy materialnej udzielanej na podstawie przepisów rozdziału 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty o niniejszy program. 

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 września 2014 r.
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Podstawę prawną programu stanowi art. 90 t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zgodnie z którym gmina może przyjąć między innymi 

lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Ilekroć w programie mowa jest o: 

1) wsparciu – należy przez to rozumieć wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać uczniowie z rodzin 

wielodzietnych 4+, spełniający kryteria określone w regulaminie, 

2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu 

rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub 

studiujące, 

3) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

4) rodzinie wielodzietnej 4+ – należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub rodzica/ 

opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4lub więcej dzieci(przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest 

uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze gminy 

Wierzchosławice, 

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie 

2. CELE PROGRAMU 

2.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ poprzez jednorazowe wsparcie 

finansowe na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych 

w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

2.2. Wsparcie finansowe rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie wyposażenia dzieci do szkoły. 

3. BENEFICJENCI 

3.1. Beneficjenci programu : rodziny wielodzietne 4+ 

3.2. Beneficjenci końcowi : uczniowie z rodzin wielodzietnych, którzy sami lub przez przedstawicieli 

ustawowych złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie Województwa Małopolskiego „Pierwszy 

dzwonek”. 

4. FINANSOWANIE PROGRAMU 

4.1. Wsparcie uczniów w całości finansowane będzie z dotacji celowej przyznawanej na podstawie 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie. 

4.2. Obsługa administracyjna programu finansowana będzie w całości ze środków własnych Gminy. 

5. REALIZATORZY PROGRAMU I FORMA REALIZACJI ZADANIA 

Realizację programu zleca się Wójtowi Gminy Wierzchosławice. 

5.1. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ na dofinansowanie zakupu 

artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych 

według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 

5.2. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie 150 zł dla ucznia. 

5.3.Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom na refundację wydatków poniesionych 

w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 10 lipca 2014r. do dnia 31 października 2014r., na cele 

edukacyjne czy pomoce dydaktyczne w formie rachunków lub faktur. 

5.4.Wsparcie może zostać przyznane uczniowi z rodziny wielodzietnej, spełniającemu warunki określone 

w programie na dzień złożenia deklaracji jeżeli wnioskodawca złoży we wskazanym przez Gminę miejscu 

i terminie poprawnie wypełnioną deklarację, której wzór stanowi załącznik do niniejszego programu. 

5.5.Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+ kwalifikujących się do otrzymania 

wsparcia składa się jedną deklarację. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie. 
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5.6.Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa ubiegania 

się o wsparcie lub obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia. 

5.7 Każdy wnioskodawca potwierdzi na sporządzonej przez Wójta Gminy Wierzchosławice liście 

beneficjentów programu odbiór kwoty wsparcia. 

5.8. Wójt Gminy Wierzchosławice będzie administratorem danych osobowych członków rodzin 

wielodzietnych gromadzonych i przetwarzanych w trakcie realizacji programu. 

5.9. Całość akt wytworzonych w związku z realizacją programu będzie przechowywana i archiwizowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. PLANOWANE REZULTATY 

6.1. Wzrost szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych. 

6.2. Zwiększenie motywacji rodzin wielodzietnych do edukacji swoich dzieci. 

6.3. Promocja modelu rodziny wielodzietnej w gminie. 

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Mikołajczyk 

ZAŁĄCZNIK DO LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS 
EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN WIELODZIETNYCH 4+ NA TERENIE 

GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

..................................................... 

(miejscowość,, data) 

Wójt Gminy Wierzchosławice 

33-122 Wierzchosławice 550 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” 

polegającego na przyznaniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ 

z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych 

1. Wnioskodawca. 

 Imię i nazwisko wnioskodawcy    

 Adres zamieszkania wnioskodawcy    

2. Dane uczniów, objętych deklaracją. 

 

 1. 
 Imię i nazwisko ucznia:    

 Data urodzenia:    

 Klasa:    

 

 2. 
 Imię i nazwisko ucznia:    

 Data urodzenia:    

 Klasa:    

 

 3. 
 Imię i nazwisko ucznia:    

 Data urodzenia:    

 Klasa:    

 

 4. 
 Imię i nazwisko ucznia:    

 Data urodzenia:    

 Klasa:    

 

 5. 
 Imię i nazwisko ucznia:    

 Data urodzenia:    

 Klasa:    
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3. Liczba dzieci w rodzinie wielodzietnej 4+: …………… 

…………………………………..    ………………………………….. 

                    (miejscowość i data)        (podpis wnioskodawcy) 

     

dziecko – należy przez to rozumieć dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu 

rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub 

studiujące, 

uczeń – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

rodzina wielodzietna 4+ – należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub rodzica/ 

opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci(przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest 

uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa 

małopolskiego 

   

Oświadczenie 

Oświadczam, co następuje: 

1. Zapoznałem/łam się z regulaminem projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji 

dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego 

w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, 

2. Spełniam kryteria udziału określone w ww. regulaminie, 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych deklaracji danych osobowych moich oraz moich 

dzieci/osób pozostających pod moją opieką i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

3) dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury 

przyznania przez Województwo Małopolskie dotacji celowych dla gmin na udzielenie wsparcia oraz 

procedury przyznania i rozliczenia przez gminy tego wsparcia; 

4) dane osobowe zawarte w deklaracji zostaną powierzone do przetwarzania Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Małopolskiego i Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia; 

6) mam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych w deklaracji i ich poprawiania. 

4. Zobowiązuję się do wydatkowania kwoty otrzymanego wsparcia zgodnie z przeznaczeniem określonym 

w regulaminie. 

5. Dane podane w deklaracji są prawdziwe. 

6. W przypadku podania w deklaracji nieprawdziwych danych lub w przypadku wydatkowania kwoty 

otrzymanego wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem określonym w regulaminie, zobowiązuję się do zwrotu 

Gminie Wierzchosławice kwoty stanowiącej równowartość przyznanego wsparcia. 

…………………………………..     ………………………………….. 
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                     (miejscowość i data)                             (podpis wnioskodawcy) 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Mikołajczyk 
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