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UCHWAŁA∗ NR XLV/466/14
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek",
polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę
Miasta Bochnia, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz Uchwały Zarządu
Województwa Małopolskiego Nr 780/14 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 Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Osłonowy w celu realizacji projektu „PIERWSZY DZWONEK",
polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Miasta
Bochnia, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia
i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od dnia 10 lipca 2014 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

∗

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/466/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Gminny Program Osłonowy w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu
wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Bochnia
w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
CEL PROGRAMU
§ 1. Celem programu jest udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie
zwiększenia ich szans edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 przez dofinansowanie zakupu artykułów
edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uprawnione dziecko.
GRUPA DOCELOWA
§ 2. Każda rodzina wielodzietna tj. rodzina składająca się z rodziców lub rodzica / opiekunów lub opiekuna
prawnego oraz 4 lub więcej dzieci, bez względu na jej sytuację dochodową
i materialną, z której co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej - może ubiegać się o jednorazowe wsparcie na dofinansowanie zakupu artykułów
wymienionych w §1 niniejszego programu w kwocie nie mniejszej niż 150,00 zł na jedno uprawnione dziecko.
§ 3. l. Wsparcie przysługuje każdemu uczniowi z rodziny wielodzietnej, który uczęszcza do szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej i pozostaje na utrzymaniu rodziców lub opiekunów
prawnych.
2. Dzieci uczęszczające do klasy "0" nie są objęte wsparciem w ramach programu .
§ 4. Wsparcie przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Bochnia, zwanej w dalszej
części Gminą.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 5. 1. Wsparcie jest finansowane z dotacji celowej przyznawanej na podstawie uchwały Nr 780/14 z dnia
10.07.2014 r. 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 4+ .
2. Wsparcie wypłacane będzie przez Gminę najwcześniej po zawarciu umowy pomiędzy Województwem
Małopolskim a Gminą oraz po otrzymaniu dotacji na ten cel jednakże nie później niż do dnia 31.10.2014 r.
3. Pomoc finansowa w ramach niniejszego programu będzie udzielana osobom, które złożyły prawidłowo
wypełnione deklaracje uczestnictwa w projekcie, w minimalnej kwocie 150,00 zł na jednego ucznia, do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel .
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 6. l. Program jest realizowany przez Gminę zgodnie z regulaminem projektu „Pierwszy dzwonek”, który
stanowi Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10.07.2014 r.
2. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, któremu Urząd Miasta
Bochnia przekaże przyjęte deklaracje uczestnictwa w projekcie po uprzednim przeprowadzeniu ich oceny
formalnej zgodnie z § 5 ust. 3 regulaminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Beneficjentami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
niezależnie od dochodu ich rodzin.
4. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie deklaracji uczestnictwa, której wzór określa załącznik
nr 1 do regulaminu, o którym mowa w ust. 1. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
5. Wsparcie może być udzielone na te uprawnione dzieci, na które złożona była deklaracja udziału
w projekcie.
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6. Wsparcie jest przyznawane na podstawie złożonej deklaracji i nie wymaga przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej. Informacja o jego przyznaniu przekazywana jest
w formie pisemnej, określającej w szczególności na kogo i w jakiej wysokości udzielono wsparcia oraz termin
i sposób jego wypłaty.
7. Wsparcie jest przeznaczone na zakup artykułów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, w szczególności
podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
8. Ustala się następującą listę przykładowych artykułów objętych wsparciem:
1) podręczniki wymagane programem nauczania na rok szkolny 2014/2015,
2) zaszyty, okładki, bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy, itp.,
3) przybory szkolne: piórniki, długopisy farby, kredki, nożyczki, flamastry, itp.,
4) elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe – po jednej parze na ucznia, strój gimnastyczny - po jednej
sztuce na ucznia,
5) plecak lub tornister - 1 sztuka na ucznia.
9. Potwierdzeniem wydatkowania przyznanego wsparcia jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik
nr 5 do regulaminu, o którym mowa w ust. 1 wraz z przedłożeniem faktur lub rachunków potwierdzających
zakup artykułów wymienionych w ust. 7 i 8. Realizator programu może żądać złożenia dodatkowych
oświadczeń i dokumentów lub rozszerzyć treść oświadczenia w celu potwierdzenie wykorzystania wsparcia
zgodnie z przeznaczeniem.
10. Wsparcie na zakup artykułów, o których mowa w ust. 7 i 8 może być wypłacone przed ich zakupem, jak
również po ich zakupie na refundację poniesionych wydatków.
11. 1) W sytuacji gdy wsparcie jest wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na zakup
artykułów, o których mowa w ust. 7 i 8 - oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 oraz dokumenty
potwierdzające ich zakup tj. faktury lub rachunki, są składane przed wypłatą, co stanowi warunek jej
dokonania.
2) Jeżeli wsparcie jest wypłacane z przeznaczeniem na dokonanie zakupów artykułów, o których mowa
w ust. 7 i 8, dokumenty potwierdzające zakup tj. faktury lub rachunki dostarczane są przez osobę
otrzymującą wsparcie w terminie 7 dni licząc od daty wypłaty wsparcia i nie później niż do dnia
30 października 2014 r. Do faktur i rachunków należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 9.
12. Nie złożenie oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia wykorzystania
wsparcia zgodnie z przeznaczeniem jest podstawą do żądania zwrotu wypłaconego wsparcia lub odmowy jego
wypłaty – co następuje w formie decyzji administracyjnej.
13. Wsparcie uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji podlega zwrotowi,
o czym orzeka się w formie decyzji administracyjnej.
14. W toku rozpatrywania spraw dotyczących udzielenie wsparcia należy uwzględniać w szczególności
regulamin, o którym mowa w ust. 1 i niniejszy Program.
EWALUACJA I OCENA
§ 7. 1. Informacje o realizacji Programu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekaże
Burmistrzowi Miasta w terminie do 30.11.2014 r.
2. Informacja ta powinna zawierać w szczególności dane dotyczące liczby rodzin i osób, które otrzymały
wsparcie bądź którym go odmówiono, wysokości środków otrzymanych i wykorzystanych na realizację
programu.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

