
UCHWAŁA NR XXXVI/293/14
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na 
lata 2014 - 2020"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r., poz. 182, 
z póżn. zm.), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 
2014 - 2020”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Klimas
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/293/14
Rady Miejskiej w Kolonowskiemz dnia 3 lutego 2014 r.

PROGRAMOSŁONOWYW ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOCGMINYW ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA2014-2020”

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminyw zakresie dożywiania” jest programem osłonowymw rozumieniuart. 17
ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej i dotyczy realizacjizadań własnychgminyo charakterze
obowiązkowymw zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14
ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę GminyKolonowskiew związku ustanowieniem
przez Radę Ministrówwieloletniegoprogramu wspierania finansowanegogminw zakresie
dożywiania„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz.
1024).

Program będzie realizowanyw latach 2014-2020 i obejmieswoim zasięgiemmieszkańcówGminy
Kolonowskie.

Cel programu

Celemprogramu jest ograniczenie zjawiska niedożywieniadzieci i młodzieżyz rodzin o niskich
dochodach lub znajdującychsię w trudnej sytuacji.

Program jest elementempolityki społecznej gminyw zakresie:

· poprawy poziomu życia rodzin o niskichdochodach;
· poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
· kształtowania właściwychnawyków żywieniowych;
· ograniczenie zjawiska niedożywieniadzieci i młodzieżyz rodzin o niskichdochodach lub

znajdującychsię w trudnej sytuacji, ze szczególnymuwzględnieniemuczniów z terenów
objętychwysokimpoziomembezrobocia oraz osób dorosłych, w szczególności osób
samotnych,w podeszłymwieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto 125 rodzin (295 osób) wsparciemw zakresie dożywiania ( w tymw formie
gorącego posiłku 58 dzieci).W ramach realizowaniadożywianiaw 2013 roku w trybie udzielania
pomocy w postaci posiłku bez wydawaniadecyzji administracyjnejoraz przeprowadzania wywiadu
środowiskowego objęto wsparciem13 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywianiadzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność
pogarszają standard życia rodzin, a tym samymograniczająmożliwość zabezpieczenia
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podstawowych potrzeb życiowychpozostających na ich utrzymaniudzieci.Wobec tego objęcie
dzieci i uczniów zgłaszającychchęć zjedzeniaposiłku pozwoli na zaspokojenie ich podstawowych
potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie
gminystaje się jak najbardziejzasadne wprowadzenie niniejszegoprogramu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizujeMiejsko-GminnyOśrodek Pomocy Społecznejw Kolonowskiem jako
samorządowa jednostka pomocy społecznejwe współpracy z innymisamorządowymi jednostkami
organizacyjnymigminy(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)oraz szkołami lub
przedszkolamiprowadzonymi przez inne samorządy gminnealbo podmiotami prowadzącymi
szkoły lub przedszkola niepubliczne,do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy
Kolonowskie. Koordynatorem programu jest Miejsko-GminnyOśrodek Pomocy Społecznejw
Kolonowskiem.

Zakrespodmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

· dzieciomdo czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
· uczniomdo czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

W szczególnie uzasadnionychprzypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzeniaposiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informujeośrodek pomocy społecznej o potrzebie
udzieleniapomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydaniadecyzji administracyjnejprzyznającejposiłek
oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20
% liczbyi uczniów dożywionychw szkołach i przedszkolach na terenie gminyw poprzednim
miesiącukalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowanyz środków własnychgminyoraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowaniawieloletniegoprogramu wspierania finansowego gminw zakresie
dożywiania„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacjiprogramu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja,będąca elementem
składowymrozliczeniawieloletniegoprogramu wspierania finansowego gminw zakresie
dożywiania„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr
221 RadyMinistrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
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UZASADNIENIE

Przyjęty przez Radę Ministrówwieloletniprogram wspierania finansowego gminw zakresie
dożywiania„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie
m.in. zjawiska niedożywieniadzieci i młodzieży.Program ten przewidujewsparcie gmin, które w
szczególnie uzasadnionychprzypadkach, będą udzielałypomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża
chęć zjedzeniaposiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informujeośrodek pomocy
społecznej o potrzebie udzielaniapomocy w formie posiłku.

Przy czym liczbadzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może
przekroczyć 20 % liczbyi uczniów dożywianychw szkołach i przedszkolach na terenie gminyw
poprzednimmiesiącukalendarzowym.

Warunkiemprzyznania takiej pomocy, bez wydaniadecyzji administracyjnejprzyznającejposiłek oraz
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcieprzez gminę
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie
rozwiązania na terenie gminybędzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacjiprogramów osłonowych o
zasięgu gminnym.

Wydatkina żywność pochłaniająznaczną część środków finansowychbędącychw dyspozycjiosób i
rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samymograniczającmożliwość zabezpieczenia
podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższympodjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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