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UCHWAŁA NR XLIX/313/2014
RADY GMINY PCIM
z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie: uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 ze zmianami), art.7 pkt 8 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami)
Rada Gminy Pcim
§ 1. Uchwala program osłonowy pod nazwą „Pierwszy dzwonek na lata 2014-2020” w brzmieniu
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/313/2014
Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014 r.
Program Osłonowy w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu
„Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020”
Podstawa Prawna
Jest to program osłonowy w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku art. 7 pkt 8 ustawy o pomocy
społecznej dotyczącym realizacji zadań w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym 4+. Program jest
utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Pcim w związku z ustanowieniem 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 dnia 10.07.2014r.).
Program będzie realizowany w latach od 2014 -2020 roku i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy
Pcim pod warunkiem obowiązywania projektu województwa małopolskiego w przedmiotowej sprawie.
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 wielodzietnych4+,
Ocena sytuacji rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Pcim w związku z realizacją powyższego
programu:
W roku 2014 na terenie Gminy Pcim zarejestrowano ok. 80 rodzin wielodzietnych posiadających
czwórkę i więcej dzieci. Większa część z tych rodzin może stać się beneficjentami programu „Pierwszy
dzwonek”, ponieważ spełnia kryteria regulaminu opisanego projektu. Jak podają ogólnodostępne raporty
o sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce, średnie zarobki rodzin wielodzietnych są wyższe niż rodzin
mniejszych, co może świadczyć o większej niż przeciętnie przedsiębiorczości, zaradności i pracowitości.
Przy czym rodziny wielodzietne z powodu dużej ilości osób na utrzymaniu są uboższe od pozostałych
rodzin. W związku z powyższym w rodzinach wielodzietnych zaspokajane są przede wszystkim
podstawowe potrzeby życiowe tj. zakup żywności, opłacenie rachunków czy zakup odzieży, a w następnej
kolejności zakup pomocy edukacyjnych i podręczników. Jak podaje ogólnopolski raport, w którego zapisy
jak najbardziej wpisują się pcimskie rodziny wielodzietne 4+ są dwa główne powody dla których polityka
rodzinna powinna stać się priorytetem. Pierwszy powód to sytuacja demograficzna, a drugi powód to
ubóstwo spowodowane wieloma czynnikami, a w szczególności brakiem adekwatnej i spójnej polityki
rodzinnej.
Działania realizowane w ramach programu:
Zapewnienie pomocy w zakresie dofinansowania zakupów artykułów edukacyjnych, oraz pomocy
dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej,
gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Przyznanie pomocy finansowej na zakup artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych nastąpi
w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją.
Podmioty realizujące program:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu, jako jednostka samorządowa pomocy społecznej,
realizuje program we współpracy z Urzędem Gminy w Pcimiu, Placówkami Oświatowymi na terenie Gminy
Pcim, oraz innymi zewnętrznymi Placówkami Oświatowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież
z terenu Gminy Pcim.
Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcim.
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Finansowanie programu:
Program 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 Pcim.
Monitoring programu:
Program będzie monitorowany poprzez sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia projektu
„Pierwszy Dzwonek” zgodnie z zawartą umową.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

