UCHWAŁA NR XLIV/306/14
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”
polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich
szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Bystra-Sidzina
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 17, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( 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 Gminy Bystra-Sidzina
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Osłonowy w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na
udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych,
zamieszkujących Gminę Bystra-Sidzina, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bystrej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bystra-Sidzina
Krzysztof Drobny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/306/14
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 24 września 2014 r.
GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W CELU REALIZACJI PROJEKTU „PIERWSZY DZWONEK”
POLEGAJĄCEGO NA UDZIELENIU WSPARCIA DLA UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 4+
W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA ICH SZANS EDUKACYJNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ
BYSTRA-SIDZINA
CEL PROGRAMU
§ 1. 1. Celem programu jest udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ 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.
2. Ilekroć w programie jest mowa o :
a) dziecku- należy przez to rozumieć dziecko do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców lub
rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecka do 24 roku życia, uczące się lub studiujące,
b) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej,
c) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub
opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci ( przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem)
GRUPA DOCELOWA
§ 2. Rodzina wielodzietna z czworgiem i więcej dzieci, z których co najmniej jedno w rodzinie jest uczniem –
może ubiegać się o jednorazowe wsparcie na dofinansowanie artykułów wymienionych w §1 ust. 1 niniejszego
programu.
§ 3. 1. Wsparcie przysługuje każdemu uczniowi z rodziny wielodzietnej, który uczęszcza do szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej i pozostaje na utrzymaniu rodziców (opiekunów
prawnych).
2. Dzieci uczęszczające do klasy „0” nie są objęte wsparciem.
§ 4. Wsparcie przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Bystra-Sidzina .
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 5. 1. Wsparcie jest finansowane z dotacji celowej przyznawanej na podstawie uchwały Nr 780/14 z dnia
10.07.2014r 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 Bystra-Sidzina oraz po otrzymaniu dotacji na ten cel jednakże nie później niż do dnia
31.10.2014r.
3. Pomoc finansowa w ramach niniejszego programu będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych
na ten cel w minimalnej kwocie 150,00 zł na jednego ucznia.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 6. 1. Program jest realizowany przez Gminę zgodnie z regulaminem, który stanowi Załącznik do Uchwały
Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10.07.2014r., zwanym dalej „regulaminem”
2. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej.
3. Koordynatorem Programu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej.
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4. Beneficjentami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
niezależnie od dochodu ich rodzin.
5. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie deklaracji uczestnictwa – załącznik nr 1zgodnie
z postanowieniami regulaminu. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
6. Wsparcie jest przyznawane na podstawie złożonej deklaracji i nie wymaga przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej.
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:
a) podręczniki szkolne, lektury szkolne, zeszyty,
b) pomoce dydaktyczne (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.),
c) plecak szkolny ( 1 na ucznia),
d) artykuły szkolne (np.; piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy,
pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier
milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, itp.),
e) strój gimnastyczny na W-F, strój sportowy na W-F,
f) obuwie sportowe na W-F,
g) okulary korekcyjne dla ucznia(zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty),
h) przybory do nauki zawodu (np.; mikroskop, luneta związane z procesem edukacyjnym ucznia),
i) komputer, oprogramowanie, multimedialne programy edukacyjne (związane z procesem edukacyjnym ucznia),
j) tusze do drukarek,
k) biurko, krzesło do biurka(związane z procesem edukacyjnym ucznia),
l) sprzęt muzyczny (związany z procesem edukacyjnym ucznia chodzącego do szkoły muzycznej).
9. Potwierdzeniem wydatkowania przyznanego wsparcia jest oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do
regulaminu wraz z przedłożeniem faktur lub rachunków potwierdzających zakup wymieniony w § 6 pkt.7
artykułów.
10. Wsparcie może być przeznaczone na zakup wymienionych artykułów jak również refundację poniesionych
wydatków na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu. Oświadczenie składa każdy
wnioskodawca do dnia 30 października 2014r. na tych uczniów, na których złożona była deklaracja udziału
w projekcie.
11. Nie złożenie oświadczenia jest podstawą do żądania zwrotu wypłaconego wsparcia.
EWALUACJA I OCENA
§ 7. 1. Informacja o realizacji Programu zastanie przedstawiona Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej w postaci formularz rozliczeniowego stanowiącego
załącznik nr 4 do regulaminu projektu „ Pierwszy dzwonek” realizowanego na podstawie Uchwały Zarządu
Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10.07.2014r.

Id: 53862B4B-F98D-4EE8-B211-37E48CA6ACEF. Podpisany

Strona 2

