
 

 

UCHWAŁA NR VII/46/15 

RADY GMINY PRZECISZÓW 

z dnia 27 maja 2015 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu " Pierwszy dzwonek" 

w gminie Przeciszów 

Na postawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 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. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015, 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 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie 

zwiększenia ich szans edukacyjnych, Rada Gminy Przeciszów uchwala co następuje: 

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów. 

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

Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 21 kwietnia 2015 r.   

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Anna Momot 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 3357



Załącznik do Uchwały Nr VII/46/15 

Rady Gminy Przeciszów 

z dnia 27 maja 2015 r. 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W CELU REALIZACJI PROJEKTU „PIERWSZY DZWONEK” 

W GMINIE PRZECISZÓW 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

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

wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących gminę Przeciszów 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 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ 

z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. 

CEL PROGRAMU 

§ 1. 1. Celem programu jest udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących 

na terenie gminy Przeciszów 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. 

2. Ilekroć w programie mowa jest o: 

1) programie – rozumie się przez to określony niniejszą uchwałą gminny program osłonowy w celu realizacji 

projektu „Pierwszy dzwonek” w gminie Przeciszów, 

2) należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy: 

a) dziecko do 18 roku życia, 

b) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku 

życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub 

c) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku 

życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 

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

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

na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom 

i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

4) 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 jest 

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

małopolskiego 

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie, 

GRUPA DOCELOWA 

§ 2. O wsparcie w ramach Programu może się ubiegać rodzina wielodzietna 3+, przy czym wsparcie 

przysługuje każdemu uczniowi z tej rodziny zamieszkującemu na terenie gminy Przeciszów. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

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

Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie poszczególnym gminom województwa 

małopolskiego na dofinansowanie realizowanych przez gminy zadań w zakresie zwiększania szans edukacyjnych 

uczniów z rodzin wielodzietnych 3+. 
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2. Wsparcie wypłacane będzie przez gminę najwcześniej po zawarciu umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a gminą Przeciszów oraz po otrzymaniu dotacji na ten cel, jednakże nie później niż do dnia 

30 września 2015 r. 

3. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w maksymalnej kwocie 150,00 zł na ucznia, przy czym ostateczna 

wysokość udzielonego wsparcia zostanie określona po zawarciu umowy o dotację z Województwem 

Małopolskim. 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 4. 1. Program jest realizowany przez gminę Przeciszów zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik 

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

„regulaminem”. 

2. 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) 

3. Wnioskodawca przekłada oświadczenie o dochodach rodziny, które jest załącznikiem nr 1 do niniejszego 

programu 

3. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie deklaracji uczestnictwa zgodnie z postanowieniami 

regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Pełnoletni uczeń składa deklarację 

samodzielnie. 

4. W ramach postępowania o przyznanie pomocy nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej, a wsparcie jest przyznawane na 

podstawie złożonej deklaracji i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

5. Wsparcie jest przeznaczone na zakup artykułów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, w szczególności 

podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, 

zakupione artykuły powinny być związane z realizacją obowiązku szkolnego. 

6. 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 Przeciszów. 

7. Wsparcie będzie wypłacone wnioskodawcom bezpośrednio przed poniesieniem wydatków lub jako 

refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na ten cel. 

8. Wnioskodawca najpóźniej do dnia 15 października 2015 r. jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 

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

wsparciem. Uczniowie pełnoletni uczestniczący w projekcie składają odrębne oświadczenie. 

10. Nie złożenie oświadczenia jest podstawą do żądania zwrotu wypłaconego wsparcia na zasadach 

określonych w art. 104 ustawy o pomocy społecznej. 

11. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego sposobu wykorzystania 

przyznanego wsparcia, gmina Przeciszów może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia imiennych faktur 

i rachunków potwierdzających poniesione wydatki. 

12. Nie przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 13, jest podstawą do żądania zwrotu wypłaconego 

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

SPOSÓB WYPŁATY 

§ 5. 1. Postawą do wypłaty wsparcia będą listy wypłat sporządzone przez gminę Przeciszów zawierające imię 

i nazwisko wnioskodawcy i łączną kwotę przyznanego wsparcia. 

2  Wsparcie wypłacane będzie poprzez kwitariusze „KW” realizowane w Banku lub bezpośrednio na 

rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

MONITORING PROGRAMU 
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§ 6. Program będzie monitorowany poprzez sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia 

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

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Anna Momot 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

……………………………  Przeciszów dn. ……………….. 

(Imię i nazwisko ) 

……………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………….. 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam że moja rodzina składa się ………….. osób, 

a dochód rodziny nie przekracza 684 zł netto na członka rodziny . 

…………………………….. 

(podpis) 

Klauzula: 

„Oświadczam, że dane podane w oświadczeniu są zgodne z rzeczywistością” 

…………………………….. 

(podpis) 

Pouczenie : 

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji 

przystąpienia do projektu „Pierwszy dzwonek” bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Pouczenie : 

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji 

przystąpienia do projektu „Pierwszy dzwonek” bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt 1 nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2) zasiłku celowego; 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów 

o systemie oświaty; 

4) wartości świadczenia w naturze; 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych –za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony 
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o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej 

działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów 

uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę 

dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok 

kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 

działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną 

w oświadczeniu tej osoby. 

4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza 

się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1, rozumie się podatek 

wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej 

wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności 

opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala 

się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego 

informację o wysokości: 

1) przychodu; 

2) kosztów uzyskania przychodu; 

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa 

w pkt 4; 

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

6) należnego podatku; 

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na 

zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego 

urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

7. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł (Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 823). 
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