
 

 

UCHWAŁA NR XI.81.2015 

RADY GMINY CZERNICHÓW 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” 

w gminie Czernichów 

Na postawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 96 ust. 2 i 4 art. 110 ust. 10 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 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”, 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 

zwiększania ich szans edukacyjnych, Rada Gminy Czernichów uchwala co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

dla celów przyznania pomocy finansowej w formie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych 3+ z gminy Czernichów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych i odstępuje 

się od żądania zwrotu wydatków na w/w wsparcie. 

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

na udzieleniu wsparcia dla uczniów rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie gminy Czernichów 

w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. 

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

Małopolskiego z zastosowaniem od dnia 1 czerwca 2015 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

Zbigniew Kędzierski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 4407



Załącznik do Uchwały Nr XI.81.2015 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W CELU REALIZACJI PROJEKTU „PIERWSZY DZWONEK” 

W GMINIE CZERNICHÓW 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Gminny Program Osłonowy w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu 

wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących gminę Czernichów w zakresie 

zwiększenia ich szans edukacyjnych, zwany dalej „Programem” jest programem osłonowym w rozumieniu 

art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

Program przyjmuje się w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały 

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 na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów 

z rodzin wielodzietnych 3 + z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. 

DEFINICJE POJĘĆ 

§ 1. Ilekroć w Programie mowa jest o: 

1) programie – należy przez to rozumieć określony niniejszą uchwałą gminny program osłonowy w celu 

realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” w gminie Czernichów, 

2) regulaminie – należy przez to rozumieć regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, który jest załącznikiem 

do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r., 

3) dziecku – należy przez to rozumieć: 

a) dziecko w wieku do 18 roku, 

b) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica albo opiekunów lub opiekuna prawnego, dziecko 

do 24 roku życia uczące się lub studiujące, pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/ albo 

opiekunów lub opiekuna prawnego, 

c) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica albo opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko 

do 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy 

pierwszej), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty albo ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

5) rodzinie wielodzietnej 3+ – należy przez to rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica albo 

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

uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na terenie województwa 

Małopolskiego. 

6) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie 

„Pierwszy dzwonek”, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu. 

CEL PROGRAMU 

§ 2. Celem programu osłonowego  jest udzielenie wsparcia finansowego  dla uczniów z rodzin wielodzietnych 

3+ zamieszkujących na terenie gminy Czernichów w roku szkolnym 2015/2016 przez dofinansowanie zakupu 

artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według 

programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, co przyczyni się do poprawy poziomu 

życia rodzin wielodzietnych oraz zwiększy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 3+ . 

GRUPA DOCELOWA 

§ 3. O wsparcie w ramach Programu mogą się ubiegać rodziny wielodzietne 3+, przy czym wsparcie 

przysługuje każdemu uczniowi z tej rodziny zamieszkującemu na terenie gminy Czernichów. 
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FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 4. 1. 1. Wsparcie jest finansowane ze środków uzyskanych z dotacji celowej przyznanej na podstawie 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie gminie Czernichów 

na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów 

z rodzin wielodzietnych 3+. 

2. Wsparcie wypłacane będzie przez gminę najwcześniej po zawarciu umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a gminą Czernichów oraz po otrzymaniu dotacji na ten cel. 

3. Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150,00 zł na ucznia, przy czym dla jednego ucznia wsparcie może 

zostać przyznane tylko raz. 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 5. 1. 1. Program jest realizowany przez gminę Czernichów zgodnie z regulaminem. 

2. Koordynatorem Programu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie. 

3. Beneficjentami programu są uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+, w których 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 o pomocy społecznej. 

4. Wsparcie może zostać przyznane uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, spełniającemu warunki określone 

w regulaminie w dniu złożenia deklaracji, jeżeli wnioskodawca złoży we wskazanym przez gminę miejscu 

i terminie poprawnie wypełnioną deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Pełnoletni uczeń 

składa deklarację samodzielnie. 

5. Wsparcie realizowane będzie na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. 

6. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupów artykułów edukacyjnych oraz pomocy 

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

lub szkoły ponadgimnazjalnej. 

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

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

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernichów. 

8. Wsparcie będzie wypłacone wnioskodawcom bezpośrednio jako refundacja wydatków poniesionych przez 

wnioskodawcę na cel określony w ust. 6, w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 01.06.2015 r. do dnia 

30.09.2015 r. 

9. W wyjątkowych przypadkach wsparcie wypłacone będzie przed poniesieniem przez wnioskodawcę 

wydatków na cel określony w ust. 6 z zachowaniem w/w okresu kwalifikowalności wydatków. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 wnioskodawca zobowiązany jest  przed przyznaniem  wsparcia 

przedłożyć imienne faktury/rachunki potwierdzające poniesienie  wydatków określonych w ust. 6. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć imienne 

faktury/rachunki potwierdzające poniesienie wydatków określonych w ust. 6 w terminie do 16 października 

2015 r. 

12. Wnioskodawca najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. jest zobowiązany złożyć oświadczenie, 

którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 

13. Wnioskodawca rozlicza oświadczeniem wydatki poniesione na wszystkich uczniów z rodziny objętych 

wsparciem. Uczniowie pełnoletni uczestniczący w projekcie składają odrębne oświadczenie. 

14. Nie złożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest podstawą do żądania zwrotu wypłaconego 

wsparcia na zasadach określonych w art. 104 ustawy o pomocy społecznej. 

15. W przypadku podania w deklaracji nieprawdziwych informacji lub wydatkowania kwoty udzielonego 

wsparcia niezgodnie z celem projektu, przedłożenia fałszywych lub nieprawdziwych dowodów wnioskodawca 

jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonego wsparcia. 
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SPOSÓB WYPŁATY 

§ 6. 1. Postawą do wypłaty wsparcia będą listy wypłat sporządzone przez gminę Czernichów zawierające 

imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania oraz łączną kwotę przyznanego wsparcia. 

2. Wsparcie wypłacane będzie kasie Urzędu Gminy Czernichów lub na rachunek bankowy wskazany przez 

wnioskodawcę. 

MONITORING PROGRAMU 

§ 7. Program będzie monitorowany poprzez sprawozdanie będące elementem składowym rozliczenia 

projektu „Pierwszy dzwonek” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa. 

  

 Przewodniczący Rady 

Zbigniew Kędzierski 
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