
 

 

UCHWAŁA NR VIII/43/15 

RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH 

z dnia 5 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów 
z rodzin wielodzietnych 3 + 

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

gminnym (t.j Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej ( tj. Dz. U. z 2015. poz.163), 

Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się lokalny program osłonowy pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych 3+ mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ciężkowice. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie – rozumie się przez to określony niniejszą uchwałą lokalny program osłonowy pod nazwą 

„Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych troje dzieci i więcej zwanych dalej rodziną 

wielodzietną (3+) 

2) Pomocy – rozumie się przez to przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 jednorazowego wsparcia 

finansowego w formie zasiłku celowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy 

dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, 

gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 

3) Rodzinie wielodzietnej 3+ - należy przez to rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica 

(opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno 

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

Gminy Ciężkowice. 

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

ponadgimnazjalnej. 

5) Deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w projekcie 

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

Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu drugiej edycji projektu „Pierwszy 

dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla 

uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans 

edukacyjnych. 

2. Pomoc w ramach Programu będzie realizowana z wykorzystaniem dotacji celowej Województwa 

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

zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+. 
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3. Pomoc w ramach Programu będzie realizowana w terminie, który zostanie określony w umowie 

o przyznanie dotacji zawartej między Województwem Małopolskim a Gminą Ciężkowice. 

4. Program realizowany jest przez Administrację Samorządową Placówek Oświatowych w Ciężkowicach. 

5. Celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, zamieszkałych 

na terenie Gminy Ciężkowice. 

§ 4. 1. Pomoc może być przyznana uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej, gimnazjum albo szkoły 

ponadgimnazjalnej, będących członkami rodziny wielodzietnej 3+. 

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

na osobę w rodzinie nie może przekraczać 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 2004r. o pomocy 

społecznej (tj. Dz. U. Z 2015r. poz. 163 ze zm.) 

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

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

1.06.2015 r. do 30.09.2015r. 

5. Pomoc udzielana jest jednorazowo. 

6. Pomoc udzielana jest na ucznia, w wysokości określonej przez Burmistrza Gminy Ciężkowice, 

w zależności od kwoty środków otrzymanych na ten cel zgodnie z umową, o której mowa w § 3 ust. 3 

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

2. Rodzic lub opiekun prawny składa jedną deklarację niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny 

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

3. Pełnoletni uczeń składa wniosek samodzielnie. 

4. Deklarację o udzielenie pomocy należy złożyć na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały. 

5. Deklaracje składa się w terminie do 30 września 2015r. 

6. Jeżeli wydatki na cel o którym mowa w § 3 ust. 5 zostały poniesione przed dniem złożenia deklaracji, wraz 

z deklaracją należy złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

7. Jeżeli wydatki na cel o których mowa w § 3 ust. 5 zostały poniesione po dniu złożenia deklaracji, 

Wnioskodawca najpóźniej do dnia 30.09.2015r. jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do uchwały. 

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

w ramach innych form dofinansowania wydatków edukacyjnych i dydaktycznych, w tym pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice. 

§ 6. 1. W ramach postępowania o przyznanie pomocy, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Sytuację rodziny ustala się na podstawie dokumentu tożsamości oraz złożonych oświadczeń. 

3. Pomoc przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej, określającej wysokość pomocy oraz sposób 

i termin jej realizacji. 

4. W razie nieprzedłożenia oświadczenia o którym mowa w § 5 ust. 7, jak również w razie podania we 

wniosku o przyznanie pomocy, jak też w oświadczeniu o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 nieprawdziwych danych, 

pomoc podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 104 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015r. 

  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach 

 

 

Zdzisław Szczerba 
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