
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XL-327/14 

RADY GMINY ZEMBRZYCE 

z dnia 14 sierpnia 2014 roku 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych  
4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w roku szkolnym 2014/2015 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 7 pkt 8 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) i Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 

Nr 780/14 z dnia 10 lipca 2014 r. Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4 + w ramach 

projektu „Pierwszy dzwonek” w roku szkolnym 2014/2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce. 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą od dnia 10 lipca 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łukasz Palarski 

 
Załącznik 
do Uchwały Nr XL-327/14 

Rady Gminy Zembrzyce 

z dnia 14 sierpnia 2014 r. 

 

Program osłonowy w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu 

„Pierwszy dzwonek” w roku szkolnym 2014/2015 
 

Podstawa prawna 

Program „Pierwszy dzwonek” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku 

z art. 7 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań w zakresie pomocy rodzinom 

wielodzietnym 4+. Program ten jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Zembrzyce w związku przyjęciem 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na 

przyznaniu dotacji dla Gmin na udzielenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ z województwa 

                                                      
∗

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 września 2014 r.

Poz. 4733



małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych (Uchwała Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10 lipca 2014 r.) 

Niniejszy Program będzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015 i obejmie swoim zasięgiem 

mieszkańców Gminy Zembrzyce. 

Cel programu 

Celem programu jest wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans 

edukacyjnych. 

Niniejszy program wpisuje się w założenia przyjętego Uchwałą Nr XXXVII-281/14 Rady Gminy 

Zembrzyce z dnia 30 kwietnia 2014 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce na lata 

2014 – 2016, jest on elementem polityki społecznej gminy m.in. w zakresie: 

- poprawy poziomu życia rodzin wielodzietnych 4+ poprzez zapewnienie pomocy finansowej; 

- dbałość o właściwy poziom dostępu do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 4+. 

Wsparcie w ramach programu jest finansowane z dotacji celowej przyznanej na podstawie 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie poszczególnym 
gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie realizowanych przez gminy zadań 

w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu 

W roku 2014 na terenie Gminy Zembrzyce zarejestrowano 52 rodziny wielodzietne posiadające czwórkę 
i więcej dzieci. Większa część z tych rodzin może stać się beneficjentami programu „Pierwszy dzwonek” 

ponieważ spełnia kryteria regulaminu powyższego projektu. Diagnoza rodzin wielodzietnych 4+ z terenu 

Gminy Zembrzyce dokonana m.in. w trakcie pracy socjalnej w środowisku wskazuje, że rodziny te z powodu 

dużej ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego są uboższe od pozostałych rodzin. 

W pierwszej kolejności zaspakajane są podstawowe potrzeby życiowe typu zakup żywności, opłacenie 

rachunków i pokrycie innych niezbędnychwydatków, a dopiero w następnej kolejności zakup materiałów 

edukacyjnych czy podręczników. 

Wprowadzenie programu osłonowego ułatwi rodzinom wielodzietnym 4+ przygotowanie się do nowego 

roku szkolnego poprzez pomoc finansową przeznaczoną na zakup podręczników i innych materiałów 

edukacyjnych, odciążając tym samym ich budżet domowy. 

Podmioty realizujące program 

Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach jako samorządowa 

jednostka pomocy społecznej we współpracy z: Urzędem Gminy w Zembrzycach, Placówkami Oświatowymi 

na terenie naszej Gminy, oraz innymi zewnętrznymi Placówkami Oświatowymi, do których uczęszczają dzieci 

i młodzież z terenu Gminy Zembrzyce. 

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

Zgodnie z Regulaminem projektu „Pierwszy dzwonek”, przyjętym przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego w dniu 10.07.2014 r., pomoc kierowana będzie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 lub więcej 
dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status 
ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. 

Pomoc udzielana jest rodzinom bez względu na dochód oraz bez konieczności przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych. 

Wsparcie finansowe przeznaczone będzie 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. 

Zakupione artykuły powinny być związane z realizacją obowiązku szkolnego. 
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Wsparcie udzielane jest jednorazowo w kwocie 150,00 zł dla ucznia. 

Pomoc będzie przyznawana na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, oraz 

wniosku o pomoc w ramach projektu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego programu osłonowego, 

złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach do 
dnia 10.09.2014 r. Pełnoletni uczeń składa deklarację uczestnictwa w projekcie oraz wniosek o pomoc 

finansową sam na siebie. 

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków do udzielenia wsparcia w tym przede wszystkim: 

1) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy; 

2) zaświadczenie ze szkoły / w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych/. 

Po weryfikacji wniosków, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję 
administracyjną o przyznaniu w/w pomocy. 

Pomoc finansowa będzie wypłacana w gotówce w kasie Urzędu Pocztowego w Zembrzycach. 

Wsparcie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach najwcześniej od 

momentu zawarcia umowy pomiędzy Gminą Zembrzyce a województwem Małopolskim. 

Wsparcie to będzie wypłacane bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków lub jako 

refundacja wydatków już poniesionych. Świadczeniobiorcy rozliczać się będą z prawidłowości wydatkowanej 

pomocy poprzez przedstawienie oryginałów faktur wystawionych imiennie na wnioskodawcę / w przypadku 

ucznia pełnoletniego – faktury winny być wystawione na niego samego/ potwierdzających poniesione wydatki. 

Faktury winny potwierdzać zakupy dokonane w dniach od 10.07.2014 r. do dnia 10.10.2014 r. i być 
dostarczone do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej najpóźniej do dnia 10.10.2014 r. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach klient może potwierdzić kwalifikowalność poniesionych 

wydatków podpisując oświadczenie pod odpowiedzialnością karną stanowiące załącznik Nr 2. do niniejszego 

programu. 

W przypadku podania w deklaracji lub we wniosku nieprawdziwych informacji, przedłożenia 

fałszywych lub nieprawdziwych dowodów, lub wydatkowania kwoty udzielonego wsparcia niezgodnie 
z przeznaczeniem wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami. 

Gmina rozlicza się z otrzymanej dotacji z Województwem Małopolskim w terminie do dnia 30.11.2014 r. 

Finansowanie programu 

Program jest w całości finansowany z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Małopolskie na 

realizację zadania. 

Monitoring programu 

Program będzie monitorowany poprzez sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia projektu 

„Pierwszy dzwonek” zgodnie z zawartą umową. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łukasz Palarski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4733



Załącznik Nr 1 do Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ 

w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

Projekt realizowany ze wsparcia finansowego województwa małopolskiego 

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ W RAMACH PROJEKTU „PIERWSZY DZWONEK” 

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

/miejscowość, data/ 

 …………………………….. 

/imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

………………………………. 

/adres zamieszkania/ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zembrzycach 

 Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w ramach projektu „Pierwszy 

dzwonek” na następujących uczniów : 

 

 

 

 1. 

 Imię i nazwisko ucznia:   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły:   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

 i pobytu ucznia 

  

 

 

 

 2. 

 Imię i nazwisko ucznia:   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły:   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

 i pobytu ucznia 

  

 

 

 

 3. 

 Imię i nazwisko ucznia:   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły:   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

 i pobytu ucznia 

  

  Imię i nazwisko ucznia:   
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 4. 

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły:   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

 i pobytu ucznia 

  

 

 

 

 5. 

 Imię i nazwisko ucznia:   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły:   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

 i pobytu ucznia 

  

 

 

 

 6. 

 Imię i nazwisko ucznia:   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły:   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

 i pobytu ucznia 

  

Jednocześnie informuję, że posiadam …………. dzieci w rodzinie wielodzietnej 4+. 

Dane pozostałych dzieci zawiera tabela poniżej: 

 

 

 

1. 

 Imię i nazwisko:   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły/ w przypadku nauki/   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

i pobytu 

  

 

 

 

2. 

 Imię i nazwisko   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły/ w przypadku nauki/   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

i pobytu 

  

 

 

 

3. 

 Imię i nazwisko:   

 Data urodzenia:   

 PESEL:   

 Nazwa i adres szkoły /w przypadku nauki/   

 Klasa:   

 Miejsce zamieszkania 

i pobytu 
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Zostałem/am pouczony/a o konieczności dostarczenia do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zembrzycach oryginałów faktur potwierdzających dokonane w ramach projektu zakupy do dnia 

10 października 2014 r. 

…………………………….. 

                                                                                            /podpis wnioskodawcy/ 

…………………………………………………… 

                  /data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie/ 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łukasz Palarski 
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Załącznik Nr 2 do Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ 

w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

Projekt realizowany ze wsparcia finansowego województwa małopolskiego 

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

/miejscowość, data/ 

 …………………………….. 

/imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

………………………………. 

/adres zamieszkania/ 

OŚWIADCZENIE O WYDATKOWANIU WSPARCIA PRZYZNANEGO 
W RAMACH PROJEKTU „PIERWSZY DZWONEK” 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że 

kwota wsparcia otrzymanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w wysokości …………… zł., została 

wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w regulaminie 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, na: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Zgodnie z art.233 & 1,2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z1997 poz.533): 

&1 -kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

&2 -warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich 

uprawnień uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od innego 

przyrzeczenie. 

Oświadczenia składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

  ………………………… 

             /podpis wnioskodawcy/ 

…………………………………………………… 

                   /data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie/   

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łukasz Palarski 
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