
 

 

UCHWAŁA NR VI/55/15 
RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 18 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” 
polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę 

Skrzyszów w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych. 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 

21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, zmienionego uchwałą Nr 

573/15 z dnia 12 maja 2015 r. 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 Skrzyszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Osłonowy w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego 

na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych, 

zamieszkujących Gminę Skrzyszów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów i Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. 

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

Małopolskiego. 

  

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

Czesław BORUCH 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 4215



Załącznik do Uchwały Nr VI/55/15 

Rady Gminy Skrzyszów 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

PROGRAM OSŁONOWY „PIERWSZY DZWONEK” NA ROK 2015 
POLEGAJĄCY NA UDZIELENIU WSPARCIA UCZNIOM Z RODZIN 
WIELODZIETNYCH 3+ W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA ICH SZANS 

EDUKACYJNYCH 

§ 1. Cel programu 

1. Celem programu osłonowego jest udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na 

dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, 

w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

2. Program osłonowy będzie realizowany również zgodnie z regulaminem projektu „Pierwszy dzwonek”, 

którego treść stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 

2015r., zmienionego uchwałą Nr 573/15 z dnia 12 maja 2015 r., zwany dalej „Regulaminem”. 

§ 2. Adresaci programu 

1. O pomoc może ubiegać się każda rodzina wielodzietna tj. rodzina składająca się z rodziców lub rodzica / 

opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci, w której dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), z której co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, 

gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Jednorazowe wsparcie na dofinansowanie zakupu artykułów 

wymienionych w § 1 i ust. 1 niniejszego programu wynosi 120,00 zł na ucznia. 

2. Pomoc przysługuje każdemu uczniowi z rodziny wielodzietnej, który uczęszcza do szkoły podstawowej, 

gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej i pozostaje na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych pod 

warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w § 2. 

3. Dzieci uczęszczające do klasy "0" nie są objęte wsparciem w ramach programu. 

4. Pomoc przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Skrzyszów zwanej w dalszej części gminą. 

§ 3. Sposób realizacji programu 

1. Program jest realizowany przez Gminę zgodnie z Regulaminem projektu „Pierwszy dzwonek”, który 

stanowi Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 21.04.2015 r. 

zmienionego uchwałą Nr 573/15 z dnia 12 maja 2015 r. 

2. Realizatorem programu w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i uprawnionych do pomocy 

w ramach niniejszego programu jest art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U z 2014 poz 1182 z późn. zm.). 

4. Dane osobowe zawarte w deklaracji zostaną wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Marszałkowski w celu przeprowadzenia procedury przyznania gminie 

dotacji na udzielenie wsparcia oraz procedury przyznania i rozliczenia przez gminę tego wsparcia. 

5. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie deklaracji uczestnictwa, której wzór określa załącznik nr 1 do 

Regulaminu o którym mowa w ust. 1. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie. 

6. W ramach postępowania o przyznanie wsparcia przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy, 

o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej, do którego załącza się dokumenty potwierdzające 

w szczególności dochody rodziny. 

7. Pomoc przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej określającej, na które dzieci i w jakiej 

wysokości udzielono wsparcie oraz termin i sposób jego wypłaty. 

8. Pomoc jest przeznaczona na zakup artykułów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, w szczególności 

podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 
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9. Potwierdzeniem wydatkowania przyznanego wsparcia jest oświadczenie zawierające w szczególności 

informacje wymienione we wzorze oświadczenia określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu, o którym mowa 

w ust. 1. 

10. Pomoc może być przeznaczone na zakup wymienionych artykułów, jak również na refundację wydatków 

pod warunkiem, że zostaną poniesione w okresie od 01.06.2015r. do 30.09.2015r. 

11. Nie złożenie oświadczenia w celu potwierdzenia wykorzystania wsparcia zgodnie z przeznaczeniem jest 

podstawą do żądania zwrotu wypłaconego wsparcia lub odmowy jego wypłaty. 

12. Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa ubiegania się 

o wsparcie lub obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia. 

§ 4. 1. Program będzie finansowany ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej, przyznawanej 

przez Województwo Małopolskie na realizację zadania, po zawarciu stosownej umowy. 

2. Program będzie monitorowany poprzez formularz rozliczenia dotacji, będący elementem składowym 

rozliczenia projektu „Pierwszy dzwonek”, zgodnie z regulaminem. 

  

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

Czesław BORUCH 
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