
UCHWAŁA NR VI/50/2015
RADY GMINY W STRYSZOWIE

z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin 
wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a, art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 110 ust.10 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn. zm.), Rada Gminy 
w Stryszowie uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje do realizacji w 2015 r. na terenie Gminy Stryszów program osłonowy pod nazwą „Pierwszy 
dzwonek” polegający na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ mających miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy Stryszów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Żmija

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 3688



Załącznik do uchwały Nr VI/50/2015
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 2 czerwca 2015 roku

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA UCZNIÓW Z RODZIN 
WIELODZIETNYCH 3+ W RAMACH PROJEKTU „PIERWSZY DZWONEK”

I. CEL PROGRAMU

Celem programu jest udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin 
wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, 
w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub 
szkoły ponadpodstawowej.

II. GRUPA DOCELOWA

1. Każda rodzina wielodzietna z trojgiem dzieci i więcej, z których co najmniej jedno dziecko w rodzinie 
jest uczniem może ubiegać się o jednorazowe wsparcie na dofinansowanie zakupu artykułów wymienionych 
w pkt. I niniejszego Programu.

2. Wsparcie przysługuje każdemu uczniowi z rodziny wielodzietnej, który uczęszcza do szkoły 
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej i pozostaje na utrzymaniu rodziców lub rodzica 
/opiekunów lub opiekuna prawnego.

3. Dzieci uczęszczające do klasy „0” nie są objęte wsparciem.

4. Właściwą klasa ucznia będzie klasa, do której uczeń otrzymał promocję na rok szkolny 2015/2016.

III. FINANSOWANIE PROGRAMU

1. Program jest finansowany ze środków dotacji celowej przyznanej na podstawie Uchwały Nr 467/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

2. Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu składa gmina Stryszów w terminie do 20 maja 2015 r.

3. Gmina Stryszów podpisuje z Województwem Małopolskim Umowę o przyznanie dotacji na udzielenie 
wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Stryszów w zakresie zwiększania ich szans 
edukacyjnych w ramach projektu.

4. Wsparcie wypłacane jest przez gminę najwcześniej od momentu zawarcia umowy oraz po otrzymaniu 
dotacji na ten cel.

IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie do 15 maja 2015 r. deklaracji uczestnictwa, której wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” przyjętego Uchwałą Zarządu 
Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

2. Deklaracje składa wyłącznie rodzic dysponujący pełną lub ograniczoną władzą rodzicielską lub opiekun 
prawny. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.

3. Wnioskodawca może udzielić pełnomocnictwa do złożenia deklaracji. Pełnomocnictwo wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, której dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy 
społecznej, określonego w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Wsparcie udzielane jest dla ucznia jednorazowo w kwocie do 150 zł.

6. Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków lub jako 
refundacja wydatków poniesionych w okresie kwalifikalności wydatków tj. od dnia 01 czerwca 2015 r. do dnia 
30 września 2015 r.
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7. Ustala się następującą listę przykładowych artykułów objętych wsparciem:

a) podręczniki wymagane programem nauczania ,

b) zeszyty, okładki, bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy,

c) przybory szkolne: piórnik, długopisy, farby, kredki, nożyczki, flamastry,

d) elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe, strój gimnastyczny, - po jednej sztuce dla ucznia,

e) plecak lub tornister- po jednej sztuce dla ucznia.

8. Potwierdzeniem wydatkowania przyznanego wsparcia jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi 
załącznik Nr 5 do regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” wraz z przedłożeniem faktur, rachunków 
potwierdzających zakup artykułów wymienionych w pkt.6.

9. Oświadczenie składa każdy wnioskodawca do dnia 30 września 2015 r.

10. Przyznanie pomocy odbywa się w drodze wydania decyzji administracyjnej. Do postępowania 
w sprawie przyznania wsparcia stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy 
o pomocy społecznej.

11. W przypadku podania w deklaracji nieprawdziwych informacji, wydatkowania kwoty otrzymanego 
wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem, przedłożenia fałszywych dowodów, nieprzedłożenia w terminie 
wskazanym w decyzji kserokopii faktur potwierdzających wydatkowanie przyznanego wsparcia oraz 
nie złożenia oświadczenia skutkować będzie dla wnioskodawcy zwrotem udzielonego wsparcia.

V. REALIZATOR PROGRAMU

1. Podmiotem realizującym Program jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie.

2. Realizator programu :

a) prowadzi postępowanie w sprawie przyznania wsparcia,

b) udziela i rozlicza wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z udzieleniem oraz rozliczeniem wsparcia,

d) jest administratorem danych osobowych członków rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie gromadzonych 
i przetwarzanych danych w trakcie naboru deklaracji oraz procedury przyznawania wsparcia.

VI. EWALUACJA I OCENA

1. Gmina rozliczy się z przyznanej dotacji z Województwem Małopolskim w terminie do 30 października 
2015 r. na podstawie formularza rozliczenia dotacji, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu.

2. Informacja o realizacji programu zostanie umieszczona w rocznym sprawozdaniu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Stryszowie, przedkładanego Radzie Gminy po upływie okresu sprawozdawczego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Żmija
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