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Poz. 4197
UCHWAŁA NR VI/62/15
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla
uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z terenu Gminy Wiśniowa w zakresie zwiększania ich szans
edukacyjnych
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) a także art. 17 ust. 2 pkt 4,
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z poźn. zm.),
Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy „Pierwszy dzwonek” polegający na udzieleniu wsparcia dla uczniów
z rodzin wielodzietnych 3+ mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wiśniowa w celu zwiększania
ich szans edukacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz
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Załącznik
do Uchwały Nr VI/62/15
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów
z rodzin wielodzietnych 3 + zterenu Gminy Wiśniowa w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj.:Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) a także art. 17 ust. 2 pkt 4,
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z poźn. zm.)
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji na terenie Gminy Wiśniowa program osłonowy „Pierwszy dzwonek”
polegający na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ mających miejsce zamieszkania na
terenie Gminy Wiśniowa w celu zwiększania ich szans edukacyjnych.
2. Przyjęcie do realizacji programu związane jest z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego
uchwały Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”,
polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +
z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
3. Pomoc w ramach Programu będzie realizowana zgodnie z terminem, który zostanie określony w umowie
o przyznanie dotacji zawartej między Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Gminą Wiśniowa.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) programie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Pierwszy dzwonek”, polegający na udzieleniu wsparcia
na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Wiśniowa, w zakresie
zwiększania ich szans edukacyjnych,
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wiśniowa,
3) pomocy - rozumie się przez to przyznanie na rok szkolny 2015/2016 jednorazowego wsparcia finansowego
w formie zasiłku celowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych,
w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej.
4) dziecku – należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy:
a) dziecko w wieku do 18 roku życia;
b) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku
życia, uczące się lub studiujące, (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych);
c) 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 (począwszy od klasy
pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
6) 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 jest
uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa
małopolskiego;
7) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie;
8) deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w projekcie.
§ 3. 1. Pomoc przeznaczona 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 na rok szkolny 2015/2016.
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2. Pomoc udzielana jest jednorazowo dla ucznia a jego ostateczna wysokość zależy od środków
przekazanych przez Marszałka Województwa w ramach dotacji dla Gminy.
3. Pomoc udzielana jest 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)
4. Pomoc wypłacana będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony
w ust. 1, lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na cel określony w ust. 1,
w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.
§ 4. 1. W celem uzyskania pomocy należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodnie z regulaminem projektu.
2. Deklaracje złożone w terminie określonym w pkt. 1 stanowią podstawę do wystąpienia przez Gminę
o środki finansowe na realizację programu do Marszałka Województwa Małopolskiego.
3. Pomoc dla osób, których deklaracje wpłynęły po ustalonym w pkt 1 terminie będzie możliwa jedynie
w sytuacji zwiększenia środków na realizację programu przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
4. Nie przewiduje się przeznaczenia na wypłatę pomocy środków finansowych pochodzących z budżetu
Gminy.
5. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3 + kwalifikujących się do otrzymania
pomocy, składa się jedną deklarację, z zastrzeżeniem ust.6.
6. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
7. Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa ubiegania się
o pomoc lub obowiązek zwrotu udzielonej pomocy.
8. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie są objęte pomocą w ramach
programu.
9. Dziecko uczące się lub studiujące, ale pracujące nie jest traktowane jako będące na utrzymaniu rodziców.
10. W deklaracji szczegółowe dane dotyczą tylko uczniów, którzy zostaną objęci wsparciem, natomiast
w pkt 3 deklaracji, podaje się liczbę wszystkich dzieci w rodzinie wielodzietnej, zgodnie z definicją.
11. W przypadku posiadania przez oboje rodziców pełnej władzy rodzicielskiej za wystarczające należy
uznać złożenie na deklaracji podpisu przez jednego z rodziców.
12. Właściwą klasą ucznia będzie klasa, do której uczeń otrzyma promocję w czerwcu 2015 roku.
§ 5. 1. Wnioski o wypłatę pomocy składać mogą do 31 sierpnia 2015r. w siedzibie GOPS, jedynie osoby,
które uprzednio w terminie złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie.
2. W ramach postępowania o przyznanie pomocy, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy,
o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej.
3. Pomoc przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej o zasiłku celowym, określającej wysokość
pomocy oraz sposób i termin jej realizacji.
§ 6. Rodzic/opiekun prawny/, pełnoletni uczeń składa do 30 września 2015 roku, oświadczenie
o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na wszystkich uczniów
z rodziny objętych wsparciem (podając kwotę łączną wydatku).
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz

