UCHWAŁA NR XXV/273/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie wieloletniego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 20142020 oraz warunków przyznania i zwrotu pomocy w zakresie dożywiania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.), art.8 ust.2, art.17 ust.2 pkt 4, art.96 ust.2 i ust.4, art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. poz.1024) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 3. Uchwala się wieloletni program osłonowy pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
który stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r., i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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Załącznik do uchwały nr XXV/273/14
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 21 stycznia 2014 r.

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY
pn. ”POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA„
NA LATA 2014-2020

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Program pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu
art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3
i pkt 14 cyt. ustawy.
Program został utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w Pszczółkach w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).
Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców
gminy Pszczółki.
II. CEL PROGRAMU
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
b) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
c) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
III. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU
W 2013 r. z pomocy w formie posiłku w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” skorzystało 113 dzieci, z czego bez wydawania decyzji administracyjnej
oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 17 dzieci (liczba osób, którym
mogła być udzielona pomoc w w/w sposób, nie mogła przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów
dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu kalendarzowym na
podstawie wydanej decyzji administracyjnej).
IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM
Program realizuje i koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach we
współpracy ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się na terenie gminy Pszczółki oraz szkołami
i przedszkolami znajdującymi się poza terenem gminy, a do których uczęszczają dzieci i młodzież z
terenu gminy Pszczółki.
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V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
Ze wsparcia w ramach programu skorzystają:
a) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba dzieci
i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby
dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym.
Dyrektorzy placówek oświatowych przy współpracy z pedagogami weryfikują potrzeby dzieci
i młodzieży w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku w myśl pkt V.2 uchwały nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco uzyskuje od dyrektorów placówek oświatowych informacje o liczbie dzieci wyrażających chęć zjedzenia posiłków.
VI. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
VII. MONITORING PROGRAMU
Z realizacji programu sporządzana będzie kwartalna i roczna informacja, będąca elementem
składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020, przyjętego uchwałą nr
221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
Głównym miernikiem efektywności działań w zakresie dożywiania będzie liczba dzieci i młodzieży objętych programem.
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UZASADNIENIE
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2012 r.
kryterium to wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł, natomiast na osobę w rodzinie - 456,00
zł.
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania na lata 2014-2020 przewiduje
możliwość udzielanie wsparcia osobom przekraczającym kryterium dochodowe w wysokości do 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w przypadku
funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w
wysokości do 150%, jednakże regulowała to ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która obecnie pozostaje bez kontynuacji.
Wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby
zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Zasady zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej określa rada gminy.
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały
Rady Ministrów, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w
formie posiłku

albo świadczenia

rzeczowego

w postaci

produktów

żywnościowych

dla osób

przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 cytowanej ustawy, do wysokości
150%, jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do
150%, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w
postaci produktów żywnościowych.
Ponadto gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150%, tylko w przypadku uchwalenia
przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.
Uchwalony przez Rząd program przewiduje także wsparcie dla gmin, które w szczególnie
uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie
udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym można udzielić w ten sposób pomocy,
nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach oraz przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy (bez wydania decyzji
administracyjnej oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego) jest przyjęcie przez
gminę programu osłonowego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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