UCHWAŁA NR XLIV/345/14
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach
projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.), w związku z Uchwałą
Nr 780/14 Zarządu Województwa Małopolskiego 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 zwiększania ich szans edukacyjnych
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Uchwala się „Program osłonowy w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych”, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Spytkowicach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 24 września 2014 r.
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE UDZIELENIA WSPARCIA DLA UCZNIÓW
Z RODZIN WIELODZIETNYCH 4+ Z TERENU GMINY SPYTKOWICE W ZAKRESIE
ZWIĘKSZANIA ICH SZANS EDUKACYJNYCH
1) Podstawa prawna programu:
Program przyjmuje się do realizacji w związku z przystąpieniem do projektu Programu Województwa
Małopolskiego "Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia
dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ , którego Regulamin stanowi integralną część.
Program będzie realizowany w roku 2014 i obejmuje swoim zasięgiem Mieszkańców Gminy Spytkowice.
2) Cel programu:
Celem programu jest udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących
Gminę Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
Program jest elementem polityki społecznej Gminy Spytkowice w zakresie polepszenia warunków
życiowych Rodzin Wielodzietnych.
3) Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:
W ramach programu udziela się wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
na
dofinansowanie
zakupu
artykułów
edukacyjnych
oraz
pomocy
dydaktycznych,
w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej.
Ze wsparcia mogą skorzystać rodziny spełniające warunki określone w Regulaminie projektu „Pierwszy
dzwonek”, które do dnia 22 lipca 2014r. złożyły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach
deklaracje uczestnictwa w tym projekcie.
Wsparcie udzielane jest jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia i stanowi
poniesionych wydatków.

refundację

Przed wypłatą wsparcia wnioskodawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków do udzielenia wsparcia tj.:
a) zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica potwierdzające status ucznia danej szkoły, ze
wskazaniem klasy do której uczeń uczęszcza lub do wglądu legitymacja szkolna ważna na rok szkolny
2014/2015,
b) dowody zakupu artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników
wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (faktury,
rachunki, oświadczenia potwierdzające zakup podręczników używanych) w okresie kwalifikowalności
wydatków tj. od 10.07.2014r. do 31.10.2014r.
4) Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków Województwa
w ramach realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”.

Małopolskiego

z dotacji

otrzymanej

5) Monitoring programu:
Z realizacji programu Gmina Spytkowice rozlicza się do dnia 30.11.2014r.
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6) Postanowienia końcowe:
a) Do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z realizacją projektu upoważnia się Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.
Przyznanie pomocy odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej.
b) W przypadku podania w deklaracji przez Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji, wydatkowania kwoty
udzielonego wsparcia niezgodnie z celem projektu, przedłożenia fałszywych lub nieprawdziwych dowodów
zakupu wymienionych w ( pkt 3 lit. b)
Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonego wsparcia.
c) Zasady, wysokość i termin zwrotu wsparcia określane zostaną w drodze odrębnej decyzji administracyjnej.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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