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UCHWAŁA∗ NR XXXIX/439/2014
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 4+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z 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 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się
program osłonowy w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 4+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś”, na rok 2014, który stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 3. 1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Krystyna Sułko

∗

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/439/2014
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA UCZNIÓW Z RODZIN
WIELODZIETNYCH 4+ „PIERWSZY DZWONEK W GMINIE WIELKA WIEŚ” NA ROK 2014
Program osłonowy „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” w zakresie wsparcia finansowego dla
uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ na rok 2014, zwany dalej „Programem” jest programem osłonowym
w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy
w zakresie pomocy społecznej.
Program wpisuje się w cele określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Wielka Wieś na lata 2009 – 2015.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Wielka Wieś w związku uchwaleniem przez Zarząd
Województwa Małopolskiego projektu „Pierwszy Dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin
na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie
zwiększania ich szans edukacyjnych (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 780/14 z dn.
10.07.2014 r.). Program realizowany będzie w roku 2014 i obejmie swoim zasięgiem uczniów z rodzin
wielodzietnych 4+ zamieszkujących na terenie gminy Wielka Wieś.
I. Cel Programu
1. Celem programu jest wsparcie finansowe adresowane do mieszkańców gminy Wielka Wieś – rodzin
wielodzietnych 4+, tj. rodzin składających się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz
4 lub więcej dzieci, przy czym przynajmniej jedno dziecko jest uczniem, i której wszyscy członkowie mający
status ucznia, zamieszkują na terenie gminy Wielka Wieś. Wsparcie finansowe ma za cel zwiększenie szans
edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych, i ma być przeznaczone w szczególności na zakup artykułów
edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych wg programu szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Użyte w programie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
2) uprawniony – dziecko w wieku do 18 roku życia realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej,
gimnazjalnej lub kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej (uczeń) lub pozostające na utrzymaniu
rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub
studiujące.
3) Rodzina wielodzietna 4+ - rodzina składająca się z rodziców/rodzica, opiekuna/opiekunów oraz min.
4 dzieci (w tym dzieci max. do 24 roku życia pozostający na utrzymaniu rodziców), w której co najmniej
jedno z dzieci jest uczniem i której wszyscy członkowie mający status ucznia, zamieszkują na obszarze
województwa małopolskiego.
II. Zasady realizacji programu
1. Wsparcie finansowe w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
udzielane będzie ze środków otrzymanych przez Gminę Wielka Wieś w ramach dotacji z Województwa
Małopolskiego, po podpisaniu stosownej umowy na realizację projektu „Pierwszy Dzwonek”, pomiędzy
Województwem Małopolskim a Gminą Wielka Wieś. Wzór umowy został określony Uchwałą Zarządu
Województwa Małopolskiego nr 780 z dn. 10.07.2014.
2. Wysokość udzielonego wsparcia stanowić będzie jednorazowo kwotę nie mniejszą niż 150 zł na ucznia.
Wsparcie zostanie przyznane rodzinom wielodzietnym 4+ z terenu Gminy Wielka Wieś, które we wskazanym
miejscu i terminie złożyły deklarację. Pomoc będzie przyznawana w ramach zadań własnych gminy na
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Pomoc finansowa w ramach
niniejszego programu jest udzielana ze środków z dotacji przyznanej Gminie Wielka Wieś przez Województwo
Małopolskie.
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3. Przyznanie lub odmowa przyznania wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
należy do kompetencji Wójta Gminy Wielka Wieś.
4. Wójt Gminy Wielka Wieś może upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi do wykonywania czynności określonych w ust. 3
5. Wsparcie wypłacane będzie wnioskodawcom bezpośrednio przed poniesieniem wydatków na artykuły
edukacyjne i pomoce dydaktyczne, lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na ten
cel. Potwierdzenie poniesionych wydatków stanowić może imienna faktura wystawiona na wnioskodawcę, lub
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 75 par. 2 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
6. Wsparcie przysługuje osobom uprawnionym jednorazowo w 2014 r., niezależnie od posiadanych
dochodów.
7. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie pisemnej deklaracji pełnoletniej osoby uprawnionej,
rodzica/opiekuna osoby uprawnionej, złożonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, wg
wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu projektu „Pierwszy Dzwonek”, uchwalonego Uchwałą Zarządu
Województwa Małopolskiego nr 780 z dn. 10.07.2014.
8. Przyznanie lub odmowa przyznania wsparcia finansowego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych
następuje w drodze decyzji wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
bądź inną osobę upoważnioną na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.). Wydana decyzja nie ma charakteru decyzji administracyjnej.
III. Realizator programu
Program osłonowy realizowany będzie w okresie od 01.08. 2014 r. do 31.10.2014r.
Realizatorem programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego w zakresie zwiększania szans
edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej
Wsi.
IV. Ewaluacja programu
Informacja o realizacji programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi po upływie okresu sprawozdawczego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Krystyna Sułko

