
 

 

UCHWAŁA NR X/38/2015 

RADY GMINY RADZIEMICE 

z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radziemice Nr VIII/35/2015 z dnia 8 maja 

2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy 

dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących 

Gminę Radziemice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 41 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.17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), a także Uchwały Zarządu Województwa 

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

dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin Na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych. Rada Gminy 

Radziemice uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku nr.1 do Uchwały Nr VIII/35/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego 

Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla 

uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Radziemice w zakresie zwiększenia ich szans 

edukacyjnych. 

§ 3. pkt.3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wsparcie udzielane jest do kwoty 150 zł. dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać 

przyznane tylko raz”. 

§ 2. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziemice 

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

Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 22 czerwca 2015 r. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Waldemar Przeniosło 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3798
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