
Projekt

z dnia  17 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu osłonowego mającego na celu wspieranie uczniów
z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz realizację projektu 

„Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 
2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 467/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy 
dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla 
uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans 
edukacyjnych

Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program osłonowy w sprawie wspierania uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie 
zwiększania ich szans edukacyjnych oraz realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu 
dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ 
z województwa małopolskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia....................2015 r.

PROGRAM OSŁONOWY W SPRAWIE WSPIERANIA UCZNIÓW
Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3 + W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA ICH SZANS EDUKACYJNYCH

§ 1. CEL PROGRAMU I DEFINICJE

1. Celem programu jest wsparcie dla uczniów zamieszkujących w Gminie Chełmek
z rodzin wielodzietnych 3+ w roku szkolnym 2015/2016 przez dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, 
oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, 
gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Niniejszy Program osłonowy „Pierwszy dzwonek” jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt 4 dotyczącym realizacji zadań w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym.

3. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Chełmku w związku z Uchwałą nr 467/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu 
„Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 
2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich 
szans edukacyjnych.

4. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

a) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Pierwszy dzwonek”, polegający na przyznaniu dotacji dla 
gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów
z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych,

b) programie – należy przez to rozumieć niniejszy program,

c) wsparciu – należy przez to rozumieć wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać uczniowie z rodzin 
wielodzietnych 3+, spełniający kryteria określone w programie,

d) dziecku – należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chełmek:

- dziecko do 18 roku życia,

- 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), lub

- pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku 
życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

e) 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.

f) szkole ponadgimnazjalnej - należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-c i e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a także szkoły ponadgimnazjalne określone w aktach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

g) 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,

h) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w programie.

i) deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w programie, której wzór stanowi załącznik nr 
1 do Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.
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§ 2. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową programu są uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Chełmek z rodzin wielodzietnych 
3+. Wsparciem mogą być objęci uczniowie kontynuujący lub rozpoczynający naukę w roku szkolnym 
2015/2016

§ 3. FINANSOWANIE I ROZLICZENIE PROGRAMU

1. Wsparcie w ramach programu jest finansowane w całości z dotacji celowej przyznawanej w wyniku 
realizacji Uchwały nr 467/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na 
rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie 
zwiększania ich szans edukacyjnych.

2. Wsparcie wypłacane będzie przez Gminę Chełmek, najwcześniej po zawarciu umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Chełmek oraz po otrzymaniu dotacji na ten cel, jednakże nie później niż 
do dnia 30.09.2015 r.

3. Pomoc finansowa w ramach niniejszego programu w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 
1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r., będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych na ten cel w kwocie do 
150,00 zł na jednego ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz.

4. Gmina rozlicza się z otrzymanej dotacji z Województwem Małopolskim, w terminie do dnia 30.10.2015 r., 
na podstawie formularza rozliczenia dotacji, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu, zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie zawartej z Województwem Małopolskim.

§ 4. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zgodnie z niniejszą 
Uchwałą (programem) oraz regulaminem, który stanowi załącznik do Uchwały nr 467/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla 
gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ 
z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, zwanej dalej Uchwałą 
Zarządu Województwa Małopolskiego.

2. Wsparcie udzielane 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 (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

3. Wsparcie przyznawane jest po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz na podstawie decyzji administracyjnej 
i po przeprowadzeniu postępowania weryfikującego spełnienie warunków do otrzymania przedmiotowego 
wsparcia, w tym w szczególności warunku określonego w § 4 ust. 2 niniejszego programu.

4. Wsparcie jest przeznaczone na zakup artykułów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych
w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej gimnazjum lub szkoły 
ponadgimnazjalnej.

5. Potwierdzeniem wydatkowania przyznanego wsparcia jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 
5 do Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego wraz 
z przedłożeniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku faktur, rachunków potwierdzających zakup 
wymienionych w § 4 ust. 6 artykułów. Oświadczenie składa każdy wnioskodawca do dnia 30.09.2015 r., odrębnie 
dla każdego z uczniów, na których złożona była deklaracja udziału w projekcie.

6. Niezłożenie oświadczenia jest podstawą do żądania zwrotu wypłaconego wsparcia.

§ 5. 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie do 20.05.2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chełmku deklaracji uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu projektu „Pierwszy 
dzwonek” przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

2. Wsparcie może zostać przyznane uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, spełniającemu warunki określone 
w niniejszym programie na dzień złożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku poprawnie 
wypełnionej deklaracji uczestnictwa.
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3. Wniosek może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej, lub opiekun prawny, 
z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, 
składa się jedną deklarację, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.

6. Wnioskodawca może udzielić pełnomocnictwa do złożenia deklaracji. Pełnomocnictwo wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa ubiegania się 
o wsparcie lub obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia.

8. Wsparcie dla uprawnionych wnioskodawców będzie udzielone po przeprowadzeniu przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chełmku procedury weryfikującej spełnienie warunków do otrzymania przedmiotowego 
wsparcia, w tym w szczególności warunku określonego w § 4 ust. 2 niniejszego programu.

MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie monitorowany poprzez sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia projektu 
„Pierwszy dzwonek” zgodnie z umową zawartą przez Gminę Chełmek
z Województwem Małopolskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku prowadzi i przechowuje dokumentację związaną 
z udzielaniem oraz rozliczaniem wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku jest administratorem danych osobowych członków rodzin 
wielodzietnych 3+ gromadzonych i przetwarzanych w trakcie naboru deklaracji oraz procedury przyznawania 
wsparcia.
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Uzasadnienie

W dniu 21.04.2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu
projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok
szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie
zwiększania ich szans edukacyjnych. Wskazany wyżej Regulamin zawiera wprost zapis, iż gmina realizuje
projekt w ramach przyjętego przez radę gminy programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt
4 ustawy o pomocy społecznej. Regulamin projektu zakłada przyznanie gminom dotacji celowej na udzielenie
wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych,
wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na
obszarze województwa małopolskiego. Przez ucznia należy 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.
Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy
dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej,
gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

Wydatki na cele związane z edukacją dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Chełmek pochłaniają znaczną
część środków finansowych będących w dyspozycji rodzin wielodzietnych 3+, często pogarszając standard ich
życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W celu realizacji wskazanego wyżej projektu uzasadnione i konieczne jest przyjęcie przez Radę Miejską
w Chełmku programu osłonowego w tym zakresie.
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