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UCHWAŁA∗ NR XLIX/384/2014
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 4 września 2014 roku

w sprawie ustanowienia programu osłonowego " Pierwszy dzwonek"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 , 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt
4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), oraz
w związku z Uchwałą Nr 780/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na
udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie
zwiększenia ich szans edukacyjnych Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy „Pierwszy dzwonek” , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Piszczek

∗

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/384/2014
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 4 września 2014 r.
Program osłonowy „Pierwszy dzwonek "
dla Gminy Bukowina Tatrzańska
1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Program „Pierwszy dzwonek” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz
w związku z art. 7 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182,
z późn. zm.) dotyczącym realizacji zadań w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska w związku z Uchwałą
Nr 780/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla
uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans
edukacyjnych.
Program obejmie swoim zasięgiem uczniów ze szkół podstawowych , gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska .
2. CEL PROGRAMU
Celem programu jest wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans
edukacyjnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
· poprawy poziomu życia rodzin wielodzietnych 4+,
· dbałości o właściwy poziom dostępu do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 4+.
3. SYTUACJA
TATRZAŃSKA.

RODZIN

WIELODZIETNYCH

NA

TERENIE

GMINY

BUKOWINA

W roku 2013 na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska zarejestrowano 60 rodzin wielodzietnych
posiadających czwórkę i więcej dzieci. Znaczna część z tych rodzin może stać się beneficjentami programu
„Pierwszy dzwonek”, ponieważ spełnia kryteria regulaminu powyższego projektu. Rodziny wielodzietne
z powodu dużej ilości osób na utrzymaniu są uboższe od pozostałych rodzin. W związku z taką sytuacją
w tych rodzinach najpierw zaspokajane są podstawowe potrzeby życiowe typu zakup żywności, opłacenie
rachunków czy zakup odzieży, a dopiero w następnej kolejności zakup pomocy edukacyjnych czy
podręczników. Jak podaje ogólnopolski raport, którego zapisy jak najbardziej wpisują się do rodzin
wielodzietnych z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska są dwa główne powody, dla których polityka
rodzinna powinna stać się priorytetem polityki państwa. Pierwszym jest sytuacja demograficzna. Polska
należy do państw o najmniejszym wskaźniku dzietności w Europie.
Drugim powodem jest ubóstwo rodzin z dziećmi uwarunkowane wieloma czynnikami: proces
transformacji ustrojowej, bezrobocie, ale także czynnik braku adekwatnej polityki rodzinnej. Jest to
czynnik, na który możemy mieć wpływ i który możemy w mniejszym lub większym stopniu kształtować.
4. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM
Program realizuje Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej przy współpracy
jednostek
organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
oraz Gminnego Zespołu Oświaty w Bukowinie Tatrzańskiej.
Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej.
5. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
1. W ramach Programu udziela się wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałym na terenie
Gminy Bukowina Tatrzańska
uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych.
2. Pomoc w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” jest przyznawana bez względu na sytuację
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finansową rodziny wielodzietnej 4+ mieszkającej na terenie Gminy , w związku z powyższym przyznanie
takiej pomocy nie wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
3. Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
jest złożenie wniosku przez rodzica /opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia wraz z wymaganymi
dokumentami do dnia 30 września 2014 r.
Wniosek należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej.
4. Przyznanie pomocy odbywa się w drodze wydania decyzji administracyjnej, w oparciu o przepisy
kodeksu postepowania administracyjnego.
5. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty :
1) w przypadku rodziców/opiekunów dzieci – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci uczących się w wieku do 18 roku życia
– zaświadczenia ze szkół o kontynuowaniu nauki
3) w przypadku dzieci uczących się w wieku od 18 -24 roku życia
– dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki
4) w przypadku dzieci do 18 roku nie uczęszczających do szkoły
– oświadczenie rodzica /opiekuna o nieletnich dzieciach pozostających na jego utrzymaniu
5) w przypadku dzieci pełnoletnich nie uczęszczających do szkoły
- dokument potwierdzający tożsamość
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
– postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej .
6. Warunkiem refundacji wydatków poniesionych przez wnioskodawców na dofinansowanie zakupu
artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według
programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej będzie dostarczenie odpowiednich
rachunków lub faktur za okres kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 10.07.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
7. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2014 r.
6. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program jest w całości finansowany z dotacji celowej przyznawanej na podstawie Uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy
Województwem Małopolskim a Gminą Bukowina Tatrzańska . Gmina Bukowina Tatrzańska rozliczy się
z otrzymanej dotacji z Województwem Małopolskim w terminie do 30.11.2014r., na podstawie formularza
rozliczenia dotacji, stanowiącego załącznik Nr 4 do regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” będącego
załącznikiem do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10 lipca 2014 r.
7. MONITORING PROGRAMU
Program będzie monitorowany poprzez sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia projektu
„Pierwszy dzwonek” zgodnie z zawartą umową.
Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Piszczek

