UCHWAŁA NR VIII/71/15
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 3 + z Gminy Oświęcim na rok szkolny 2015/2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.163), Rada Gminy Oświęcim uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny program osłonowy pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 3 + mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Oświęcim na rok szkolny 2015/2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/71/15
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 20 maja 2015 r.
Lokalny program osłonowy pod nazwą "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
z Gminy Oświęcim na rok szkolny 2015/2016
I. Cele Programu
Celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, zamieszkałych
na terenie Gminy Oświęcim.
II. 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 3 +.
2) Wsparciu - rozumie się przez to przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 jednorazowego wsparcia finansowego
z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniom 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 zamieszkują na terenie Gminy Oświęcim.
4) Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Oświęcim:
· w wieku do 18 roku życia
· pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica / opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do
24 roku życia, uczące się lub studiujące
· pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica / opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do
25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności
5) Uczniu – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art.9 ust.3 i 5 ustawy
o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz.U z 2004r nr 256 poz.2572) lub szkoły/ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
6) Deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w programie, której wzór określono
w załączniku nr 1 do regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” określonego Uchwałą Zarządu Województwa
Małopolskiego nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015r.
III. Założenia Programu
1. Program przyjmuje się w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały Nr
465/15 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.
2. Wsparcie w ramach Programu będzie realizowane z wykorzystaniem dotacji celowej Województwa
Małopolskiego dla Gminy Oświęcim na dofinansowanie realizowanych przez Gminę zadań w zakresie zwiększania
szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +.
3. Wsparcie w ramach Programu będzie realizowane w terminie który zostanie określony w umowie
o przyznanie dotacji zawartej między Województwem Małopolskim, a Gminą Oświęcim.
4. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu
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5. Prawo do otrzymania wsparcia w ramach Programu, przysługuje uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+,
w której 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.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163).
6. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz.
7. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów
edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
8. Wsparcie będzie wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu najwcześniej od
momentu zawarcia umowy o której mowa w punkcie III ust.3 na podstawie decyzji administracyjnej. Wsparcie
wypłacane będzie wnioskodawcom bezpośrednio przed poniesieniem wydatków na cel określony w ust.7 lub jako
ich refundacja w okresie kwalifikowalności tj. od dnia 1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.
IV. Zasady realizacji programu
1. Pomoc udzielana jest na wniosek w formie deklaracji rodzica dysponującego pełną lub ograniczoną władzą
rodzicielską lub opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2. Deklaracje składa się w terminie do dnia 15 maja
2015r. Rodzic lub opiekun prawny składa jedną deklarację niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny
wielodzietnej 3+ uprawnionych do otrzymania pomocy.
2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
3. Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie wsparcia w ramach Programu będzie złożenie deklaracji
wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej. Samo złożenie
deklaracji nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania o udzielenie wsparcia w ramach projektu.
4. W ramach postępowania o udzielenie wsparcia nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego
o którym mowa w art.107 ustawy o pomocy społecznej.
5. Wsparcie udzielane jest na ucznia, w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, w zależności od
kwoty środków otrzymanych na ten cel zgodnie z umową, o której mowa w punkcie III ust.3.
6. W przypadku udzielenia wsparcia w formie pieniężnej rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń składa
oświadczenie o poniesionych wydatkach na wszystkich uczniów z rodziny objętych wsparciem, którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” określonego Uchwałą Zarządu Województwa
Małopolskiego nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015r.
7. Wydatki, na cele o których mowa w punkcie III ust 7 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 Oświęcim.
8. W przypadku podania przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych, wydatkowania kwoty udzielonego
wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem, nieprzedłożenia w terminie określonym w decyzji administracyjnej
oświadczenia o którym mowa w punkcie IV ust. 6 lub rachunków / faktur potwierdzających wydatkowanie
przyznanego wsparcia, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu udzielonego wsparcia.
9. Wysokość należności, zasady i termin zwrotu określone będą w drodze decyzji administracyjnej.
V. Finansowanie Programu
Program jest w całości finansowany z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Małopolskie na
realizację zadania.

Id: 1EE83A6E-405A-42FF-A90A-9DCECFC6FC33. Podpisany

Strona 2

VI. Monitoring Programu
Program będzie monitorowany poprzez sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia projektu
„Pierwszy dzwonek” zgodnie z zawartą umową.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski
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