
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR LII/372/14 

RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

z dnia 26 września 2014 roku 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Pierwszy 
dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 90 t. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą 

„Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ mających miejsce zamieszkania na terenie 

Gminy Ryglice. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie – rozumie się przez to określony niniejszą uchwałą lokalny program wyrównania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. 

2) 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 co najmniej jedno z dzieci powinno 

być uczniem), której wszyscy członkowie mający status ucznia mają miejsce zamieszkania i pobytu na 

terenie Gminy Ryglice. 

3) 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. 

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

ponadgimnazjalnej. 

§ 3. 1. Program przyjmuje się w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały 

Nr 780/14 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu 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. Pomoc w ramach Programu będzie realizowana z wykorzystaniem dotacji celowej Województwa 

Małopolskiego dla Gminy Ryglice na dofinansowanie realizowanych przez Gminę zadań w zakresie 

zwiększania szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. 

3. Pomoc w ramach Programu będzie realizowana w terminie, który zostanie określony w umowie 

o przyznanie dotacji zawartej między Województwem Małopolskim a Gminą Ryglice. 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 października 2014 r.

Poz. 5506



4. Program realizowany będzie przez Urząd Miejski w Ryglicach. 

5. Celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ 

zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice. 

§ 4. 1. Pomoc może być przyznana dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum lub 

szkoły ponadgimnazjalnej, będących członkami rodziny wielodzietnej 4+. 

2. Prawo do otrzymania pomocy w ramach Programu przysługuje bez względu na wysokość dochodu, 

o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Spełnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1 ocenia się według stanu na dzień złożenia wniosku. 

4. Wydatki poniesione na cel, o którym mowa w § 3 ust. 5 powinny być poniesione w okresie od dnia 

10.07.2014 r. do 31.10.2014 r. 

5. Pomoc udzielana jest jednorazowo. 

6. Pomoc udzielana jest w wysokości 150 zł na ucznia i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu 

podręczników, artykułów edukacyjnych, pomocy naukowych. 

7. W ramach pomocy z Programu może być zakupiony komputer. Wraz z fakturą rodzic składa pisemne 

uzasadnienie zakupu. 

§ 5. 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Rodzic lub opiekun prawny składa jeden wniosek niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny 

wielodzietnej 4+ uprawnionych do otrzymania pomocy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Pełnoletni uczeń składa wniosek samodzielnie. 

4. Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do uchwały. 

5. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, Rynek 9 w terminie do dnia 30.09.2014 r. 

6. Wydatki na cele, o których mowa w § 3 ust. 5 rozliczone w ramach Programu nie mogą być rozliczane 

w ramach innych form dofinansowania wydatków edukacyjnych, w tym pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice. 

§ 6. 1. Sytuacje rodziny ustala się na podstawie dokumentu tożsamości oraz złożonego oświadczenia. 

2. Pomoc wypłacana będzie po udokumentowaniu poniesionych wydatków ( faktura, rachunek, paragon). 

3. W razie podania we wniosku o przyznania pomocy nieprawdziwych danych, pomoc podlega zwrotowi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach 

 

 

mgr inż. Grzegorz Wojtanowski 
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Załącznik do Uchwały Nr LII/372/14 

Rady Miejskiej w Ryglicach 

z dnia 26 września 2014 r. 

Wniosek o pomoc w ramach lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
„Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. 

1. Wnioskodawca.1 

 Nazwisko i imię wnioskodawcy 

 

   

 Adres zamieszkania wnioskodawcy 

 

   

 PESEL 

 

   

2. Dane uczniów objętych wnioskiem.2 

 

 

 1. 

 Nazwisko i imię ucznia: 
 

   

 Data urodzenia    

 PESEL    

 Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szk. 2014/2015    

 Klasa    

 Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia 

 

   

 

 

 

 2. 

 Nazwisko i imię ucznia: 
 

   

 Data urodzenia    

 PESEL    

 Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szk. 2014/2015    

 Klasa    

 Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia 

 

   

 

 

 3. 

 Nazwisko i imię ucznia: 
 

   

 Data urodzenia    

 PESEL    

 Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szk. 2014/2015    

 Klasa    

 Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia 

 

   

 

 

 4. 

 Nazwisko i imię ucznia: 
 

   

 Data urodzenia    

 PESEL    

 Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szk. 2014/2015    

 Klasa    

 Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia 
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 5. 

 Nazwisko i imię ucznia: 
 

   

 Data urodzenia    

 PESEL    

 Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szk. 2014/2015    

 Klasa    

 Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia 

 

   

 

 

 6. 

 Nazwisko i imię ucznia: 
 

   

 Data urodzenia    

 PESEL    

 Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szk. 2014/2015    

 Klasa    

 Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia 

 

   

 

 

 7. 

 Nazwisko i imię ucznia: 
 

   

 Data urodzenia    

 PESEL    

 Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szk. 2014/2015    

 Klasa    

 Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia 

 

   

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

Definicje: 

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

rodziców lub rodzica/opiekuna 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/opiekuna lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci  (przy czym przynajmniej jedno z dzieci 

jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia mają miejsce zamieszkania i pobytu na 

terenie Gminy Ryglice. 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, co następuje: 

1. Zapoznałam/łem  się z zasadami  udzielania pomocy w ramach  lokalnego programu wyrównania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży „Pierwszy dzwonek” przyjętego uchwałą Nr LII/372/14 Rady Miejskiej 

w Ryglicach z dnia 26 września 2014 r. oraz 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, przyjętym Uchwałą Nr 780/14 z dnia 10 lipca 

2014 r. przez ZarządWojewództwa Małopolskiego. 

2. Spełniam przesłanki udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wyrównania szans   

edukacyjnych dzieci i młodzieży „Pierwszy dzwonek”, o którym mowa w pkt. 1 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych moich oraz moich dzieci 

pozostających pod moją opieką i przyjmuję do wiadomości,  że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Ryglice, Rynek 9, 

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

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

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

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

procedury przyznania i rozliczenia przez gminę tego wsparcia, 

4) dane osobowe zawarte we wniosku 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 pomocy, 

6) mam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych we wniosku i ich   poprawiania. 

4. Zobowiązuje się do wydatkowania kwoty otrzymanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem określonym 

w uchwale, o której mowa w pkt 1. 

5. Zobowiązuję się do złożenia oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu 

„Pierwszy dzwonek”. 

6. Dane we wniosku są prawdziwe. 

7. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych lub w przypadku wydatkowania kwoty 

otrzymanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale, o której mowa w pkt 1 zobowiązuję 
się do zwrotu Gminie Ryglice kwoty stanowiącej równowartość przyznanej pomocy. 

…………………………………                                  …………………………………….. 

( miejscowość i data)                                                                                  ( podpis wnioskodawcy) 

                                                      
1] 

Wnioskodawcą jest rodzic/opiekun prawny, chyba, że pomoc ma być przyznana na pełnoletniego ucznia wówczas 

Wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń. 
2] 

Jeżeli Wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń uzupełnia tylko swoje dane 
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