
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLVIII/253/2014 

RADY GMINY SZAFLARY 

z dnia 21 sierpnia 2014 roku 

w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 
form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szaflary” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 90 lit. t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Szaflary 

Nr XLVIII/252/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: Przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szaflary RADA GMINY SZAFLARY uchwala co 

następuje: 

§ 1. W związku z przystąpieniem do Projektu Województwa Małopolskiego pod nazwą „Pierwszy 

dzwonek” przyjmuje się Regulamin udzielenia pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ 

z terenu Gminy Szaflary w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w brzmieniu Załącznika do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary. 

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

Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szlęk 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XLVIII/253/2014 

Rady Gminy Szaflary 

z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

 

Regulamin udzielenia pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy 

Szaflary w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych 
w ramach Projektu „Pierwszy dzwonek” 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej w roku szkolnym 

2014/2015 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Szaflary w zakresie zwiększania ich szans 

edukacyjnych w ramach Projektu „Pierwszy dzwonek”. 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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2. Wsparcie w postaci pomocy materialnej jest finansowane z dotacji celowej przyznawanej 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+. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. ,,Pierwszy dzwonek", polegający na przyznaniu dotacji 

dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Szaflary 

w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, 

2) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, 

3) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szaflary, 

4) pomocy materialnej - należy przez to rozumieć wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać uczniowie 

z rodzin wielodzietnych4+, spełniający kryteria określone w regulaminie, 

5) 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, 

6) uczniu - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

7) rodzinie wielodzietnej 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 Gminy Szaflary, 

8) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie, 

9) deklaracji o przyznanie pomocy – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy złożony przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub przez dorosłe dziecko samodzielnie. 

§ 3. 1 Pomoc finansowa przeznaczona jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych4+ na dofinansowanie 

zakupu artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych 

według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 

2. Pomoc finansowa udzielana jest jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia. 

3. Kwota określona w ust. 2 wypłacana będzie przez gminę najwcześniej od momentu zawarcia umowy, 

o której mowa w § 5 ust. 1 regulaminu. Pomoc finansowa wypłacana będzie bezpośrednio wnioskodawcom 

przed poniesieniem wydatków na cel określony w ust. 1, lub jako refundacja wydatków poniesionych przez 

wnioskodawców na cel określony w ust. 1, w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 10.07.2014 r. do 

dnia 31.10.2014 r. 

§ 4. 1. Pomoc materialna może zostać przyznana uczniowi z rodziny wielodzietnej 4+, spełniającemu 

warunki określone w regulaminie na dzień złożenia deklaracji, jeżeli wnioskodawca złożył we wskazanym 

przez gminę miejscu i terminie poprawnie wypełnioną deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

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

wsparcia, składa się jedną deklarację, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie. 

4. Jeżeli okaże się, że w złożonych deklaracjach zostały podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwe dane 

oznacza to utratę prawa ubiegania się o pomoc finansową lub obowiązek zwrotu udzielonej pomocy 

finansowej. 

§ 5. 1. Wypłata pomocy materialnej uprawnionym do jej otrzymania uczniom nastąpi w oparciu o umowę 

zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Szaflary na podstawie listy złożonych deklaracji. 

2. Wypłata pomocy materialnej uprawnionym do jej otrzymania uczniom nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Gminy w Szaflarach. 
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3. Pomoc materialna przyznana zakwalifikowanemu uczniowi w kwocie 150 zł zostanie rozliczona na 

podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Osoba otrzymująca pomoc materialną jest zobowiązana do przedłożenia wraz z oświadczeniem 

dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury, rachunki paragony, przelewy i inne w tym 

oświadczenia o zakupie podręczników od osoby trzeciej). 

5. Oświadczenie winno określać dokładnie na co została wydatkowana przyznana pomoc materialna - 

zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

6. Termin złożenia oświadczenia wraz z dołączonymi dowodami zakupu określa się na dzień 30.09.2014 r. 

7. Wydatkowanie przyznanej kwoty niezgodnie z przeznaczeniem skutkować będzie obowiązkiem zwrotu 

całej kwoty. 

8. Zweryfikowane oświadczenie stanowić będzie podstawę do rozliczenia się Gminy Szaflary z dotacji 

przyznanej na ten cel z Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szlęk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4736



Załącznik Nr 1 

Do Regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+  
z terenu Gminy Szaflary w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu  

„Pierwszy dzwonek” 

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

          (miejscowość, data) 

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

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

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

           (adresat) 

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. 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. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szlęk
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Załącznik Nr 2 

 

Do Regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy 

Szaflary w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” 

………………………………… 

         (miejscowość, data) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

         (dane wnioskodawcy) 

Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” 

Oświadczam, że kwota wsparcia otrzymanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w wysokości 

………………, 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: 

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

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

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

………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………… 

                            (podpis wnioskodawcy) 

  

…………………………………..      ……………………………….. 

         (miejscowość i data)                          (potwierdzenie Gminy) 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szlęk 
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