UCHWALA Nr 21l!XXXVIII2014
Rady Gminy Now. Miasto
dnia 20lutego 2014 roku

w sprawie ustanowienia wieloietniego programu oslonowego w zakresie
dozywiania "Pomoc gminy '" zakresie dOZywiania n nn lata 2014 - 2020.

Na podstawie art. 18 usL 2 pkt i 5 ustawy z dnin 8 marca J990 r. 0 samorz,!:dzie
gmmnym (Dz.U. z 2013 L, poz. 5\14, z p6zn. zm.) OrftZ art 17 ust. 2 ph 4 i art. 110 \1::;1.10
us~\.V}' z dnia 12 marca 2004 r. {) p(lmocy spolecznej (DzJi. z 2013 L, pOL 182.
z pl.1Zn. 2m.) w zwi.:v:ku L w.:hwal<+. Nf 221 Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 10131'.
W spra\\,'je usmnowienia wielolctnicgo programu wspierania finansnwego gmin W7.akresie
d('7ywiania "Pomoc panstwa \.v zakrcsic dozywiania" ria lala 20 14~20:?O (rv1.!' z 2013 L,
poz, 1024), Rada GIIliny Nowc Miusto uchwala. co nastitpuje:
<

§1
Uchwala si~ program oshmowy w znkrcsie dOLywiania ,.Pomoc gmlO}
dotywiania'" na lata 2014-2020, kt6ry stanowi zaill:CLnik do uchwuiy.

tV

7.akresic

§2
Wykonanie uchwaly pov.:lerza si~ W6jwwi Gminy [\;OWC :Yiiasto,

§3

Uchv,,'Jla wchodzi w zycie £ dniem podjo;;cia. z mocq obowlitzuj1\.cCj ltd dnta 1 ~lyczllia 2014
roku.

(11:asadnicnie
do uchwaly]lir 211IXXXVII/2014
Rady Gminy Nowc Miasto
z dnia 20 lutcgo 20t4 roku
Prz)jQty przez

Rad~

Ministr6w wieloletni program wspicranla tinamov.ego gmin

w zakresic dozywiania ,.Pomoe panstwa w zakresie dU7".Y\viania"' na lata 2014-1010 rna na

ceJu ograniczenic m. in. 7jawiska niedozywienia dziccJ i mtodzie2:y. Program ten
przeViiduje wsparcic finansowe gmin. ktore W szc7cg<:)inic lJ}:asadniofl)ch przypadkach
b~q udzielaly pornocy dzicdom w przedSLkolach i u~zniom w szkolach, gdy \\·yr37ft ch~c
zjedzent.1 p0sitku, Warunkiern prLyznania lakll:j porno..::y. beL wydania dCC)'7ji
administracyjnej przyznaj1:\cej posi/ek araz hez ustalania sytuacji dochodowcj rodziny
w trybic przcprowadzania rodzinncgo wywiadu srodowlsh.mvego. jest pr7yj<;cie przez
gmin\, odpowiedniego programo oSfonowcgo, 0 kt6ryrn mowa w ustavvie 0 pomocy
spolecznej. lJstawa () pomney sporcC7nej daje mozliwos.: tv.'or7cnia i rcalizacji programc'l\V
oslonowych {) zasi¥gu gminnym,
Program {)SiOHOW}, w zakrcslc dozywiania Jaje dyr~ktomw: 5zkoly iuh pri'.eds7knJa
rnozliwosc udzielenia fIDmocy w fl.)rmie posilku dzicciom w szczcgOlnie uzasaJni(}ny~h
przypadkach, w sytuacjach zdarzen losowych CZ) cl97kicj. dtugotrwalej choroby czlonka
rodziny,jezcli sywacja materialna rodzinj nil: kwalitikujc do tego rodzaju pornol..'y.
Mozliwosc: szybkiego dzialania w sytuacji zauwai:enia problemu spelnia milt
srodka zapooiegawczego w sytuacji nicdolywienia dzieci i mrodzici,)'. eo ezyni Lasadnym
przyj\!cie niniejszej uchwaiy.
Liczba dzicci i uczllj6w, k(orym rna hyc udzidona wiw pornoc, nie mo7.c
przekroczyc 200Ai og61nej liczb), dzieci i uczniow z 1I,;rcn;J gminy, dozYlAianych w szk{)lach
I prLedszkolach w poprzednim miesia,cu kalendarzowym. W 7.\vi~ku 7 tym. odpowicdnio
dyrektm 5zko1), lub przcdszkola ini()ff!mjt> osrodek pomocy spruecznej 0 potf7cbic
udzielt>nia pomocy w fmmic positkl.l uCLniom i d7k~jom. wyrazaj~cym c-h~': I.. kdzenia
posilk-..1. przygolowujc listy: uczniow i przekazujc jq vlra4ciwemu zc wzgl1;du nl) n;.iejsce
zarnieszkania ucznia lub dziecka osrodkowi pomoc)' spolecznej.
W 7wi'lzku z powyzszym podjycic stosownej Llchwaiy .ie~t uzasudnione.

Zalqcznik
do t:chRaly Nr 211!XXXV!l!10 I::

Rady Gm.rt)" No,,",,:.' Miaslo
/. Jnia 20 !utcgo 20)4 r.

PROGRAM OSLONOWY W ZAKRESIE DOZYWIAl'iIA
"POMOC GMINY W ZAKRESIE DOZYWIA:);IA" NA LATA Z014-2020

I. PODSTA WA PRAWNA PRDGRAMU
Program "Pomoc gminy \v zakrcsic dozy\\tianla" nalata 2014-:1020 jest programcm
oslonov.:ym w rozumieniu art 17 ust. 2 pkt 4 USl8'WY 0 pomocy spc>lcc.mcj, rcali7,owanym
w ramach zadan wht:"nycb gminy 0 ~harakterze ohov"i41kowym W 7.aKrcsic pomocy
Sp0iI:CZI1l!j, () kt6rych mowa wart. 17 USL 1 pkt 3 i pkt 14 v.!w uslawy.
Program jest uchwalony przez Rad~ Gminy Nowc-' Miasto
w zwi'lzk.u
ustanowlcniem prLCz Rad~ Ministr6v.' \\1e1oletniego programu wspicrania fioansowego
gmin w zak.resic dozywiania "Pomoc panst\va w Lakresic dOi),wiama" na lata
2014-2020 (M.P. z 2013 r. pOl.. 1024).
Program b~d7;ic realizowany \1/ latach 2014-2020 i obcjmic SWOlI11 zasittgicm
mi..:szkanc6w Gminy Nowt" ;\t1iasto.
II. CEL PROGRAMU
Celem programu jest ograniczenie zj3\\ iska nicdo;l,ywicnia dzied
znajdL.j<lcych ::;i~ w trudnej sytuacj1. 0 niskich dochodach.
Progl"dr.1 jest clemcn1Cm poHtyki spoh:cznej groiny w zakres1c:
- popra\\}· p(,ziomu iyda rodzin 0 niskich dochodach:
- poprawy s1anu zdrowia dzicci i mrod7iezy;
- ksztahowania w!as(;iwycn nawykbw z)'wicniowych.

miodzie:t:y z wdzin

III. DCENA SYTUACJI WARU:\KUJf\CA REALlZACJIj: PROGRAMU
W roku 2013 wsparcicm w zakrcsic dozywiania \y formic posilku ohj~ro 109 osoh
z 60 rodzin. Dozywianicm objltto d7ieci i mlodziez w okrcsic wycnov'<.lnia przedszkolncgo
i nauki szkolnej.
Zjawisko nicdo7.ywicnia \'l!yoika najCL~sciej z trudnej sytuacji materialnej rooziny.
Probler.l tcn dotyka szczegolnie dzicci i mrodziczy w okresie L.Cl~:;,zc7.ania do szk()}
i przcdszkoli i wi~e si~ w S7.c7.t:'g6Inosci z;
niccbt;cill: u(:zniuw do kOI7.ystania z posilk6w W s7kolc,
hrakiem zliajomo:ki wsrt'ld rodzicow zasad prawitHowego zywicnia dziee! OrJ.Z jego
znaczcnia dla rozwoju dzieci i mlodzic7Y,
brakiem naicz)1cgo Z;llnteresowania niektorych rodzicow kwesliami racjonalnego
zy\Vienia dzicci podczas pob,ytu \V 5zkol<:.
W rant&:h rcali7ucjl programu .. Pomoc panstwa w lakresie dO:(I,'v,-iania" w 1013
roku nie obejmowano wsparcicm dzicci i mlodziel:y w tryhlc udzlelania pamoc), w formic
posiiku bez uSlalenia sytuacji rod7iny ...v drodze rodzinncgo ...vy\,,'iodu srodowi~kO\\'cgo
i wydania dccyzji administracyjnej.
Ub6stwo mdzin, zjawisko nicdozywicnia dLieci i mlodziczy u tabe znaczqce
wydatki na zywnosc pogarszajq s.tandard zycia rod/in. a Iym samym ogranicwjq
rnozliwosc: zabezpieczcnia podstawmvych polrLeh 7YclOWych dzieci \" lych rodzinach,

Program oslonowy W 7,nkres!e dozywiania thje dyrektorowi .,;zkoty lub przedszkola
moziiwosc udzieleniu pomocy w formic posit:ku dzicciom v.; szci'.cg6Inie ui'Jsadnionych
przypadkaL'h, w sytuaejach nJarze:l losowych C7Y cit;:Zkicj, diugolfv.akj chorohy Cllonka
rodziny,jezeli s)1uacja materialna rodziny nie kwalitikuje do tego rodzaju p()mucy_
Objl',fcie dzieci i uczni6w zglaszajqcych l:hyc zjedzenia posilku poz\\'-oli na sLybkie
dLialanie w zakresie zabezpieczenia leh podstawowych polrLeb 7.)wienimvyeh
Wobce tego st:1nu rzeczy za;;adne jest wprowBdzcnic proglamu osloriowego
w zakresle dozywiania, umozliwiaj4:cego ohj~cie pomoc:-{ s7.crszej grupy ()dbion.:ow, w tym
dzied i uczni6w zglaszajqcych thy": 7jcdzcnia posilku w szkole. be? \v7gJ\du na sytuacj~
dochodow£t rodziny,

IV. POOMIOTY REALIZUJ;\CE PROGRAM
Koordynatorcm Programu jest Wt}jt Gminy 1\'owe \1iasto,
Program realizujc Osrodek Ponlocy Spolet:zn~i w ~owym Midcic jako ~amorz'ldo\va
jcdnos:.ka pomocy spmeeznej we wsp6l:pracy z innymi samouqdowymi jednostkami
organizucyjnyrni groin)' (przedszkole. szkoty) oraL szkoiami i przeds7kolumi
prov.ndzonymi przez innc sdmorZ<ldy gminne alba podrniotami prowadL.'tcymi szkoly lub
przeds7kola niepubliczne. do kt6rych ucz..;szczaj£t dzieci j mlodziez z terenu Grniny Nowc

;\iiastQ,

V. ZADANIA POOMJOT6w REALIZUJ;\CYCH PROGRAM
Do zadan w6jta nalczy:
]) koordynowanie Programu w gmillic;
2) przyznav.anie wynlkajqcej z Programu pomocy. za posrcdnictwern kicrownika osrodka
pomocy spoteeznej;
3) przekazywanie kwartalnej informaeji (} rcalizacji Programu w gminie do wbsclwego

Vv'Oje\vody.

VI. ZAKRES POOMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
1. W rrunneh Progmmu gmlna udziela wspurcia osobom spelniajqcym warunki otrzymania
pornoey wskazane Vi uSlawie z dulu l2 man:u 2(}{~ f. 0 pomoey spokczncj oraz
spdniaj<tcym kryterium dochodowe w wysokosci 1.')0%'1 k!)1erium, {) kto!)'!1l m{l\"'-~l
wart. 8 w/w ustawy. w szcr,cg61nosci:

1_1 d7icdom do

podjycia nauki w szkole podstawowej.
2) uczniom do C7.aSU ukonczenia szkoly ponaJgimnaLjalncj.
3) osobom i rodzinom znajdu.Jllcym sit( w sy1uacjach wymienionych Vi art. 7 ustdW)i
l dnia 12 marca 2004 r. 0 pomoey spolcczncj, w SzcZl..'golnosci osnhom samotnym.
w podesz1ym wieku. chorym lub niepclnosprawnym
w fonnie posHku. swiadczcnia pieniy;inego fla 7.akup posilku lub ZY\VflOSci albo
5wiadczcnia rzeezo\\ego w poslaci produk(o\\l zywno*.:iowyeh.
U.i:lSU

2. W szczeg61nic uzasadnionych przypddkach. gdy uczcn alho dLiecko v.-) mi.a t:h~c
zjedzcnia posifku, odpowiednio dyrektor szkoly luh przcdszkola ud7iela pomm:y v,,' formic
posltku i informuje 0Srodck pomocy spolee:mej wfaSciwy zc \\7,gl~du na miejsce
7.amlcszkania uC7nia lub dziecka 0 potuk:bie udzidcnia pomoey w IOlmic posilku.
3. PrLYLmmie pomney. 0 k10rej mown w pkl 2 nie \\-ymaga ustalenia sytuacji d0Chodowej
rodziny W drodzc rodzinnego w)'wiadu srodowiskowego
\A;)'dania decr?,.ji
administrac}jnej w tej spra\\Jc.

4. Liczha dzicci i uczniov,,', ktorym ud7ielono pm11:0Cy Lgodnic z pkt :;: nit mOLe
p(zckroczyc 20'};j liezhy uC7niow i dzieci z terenu Gminy. dozywianych w S7ko1ad:
i pr7ooszkoJach

Vi'

popfLL'"dnim mlcsiqcu kalendar7owym.

VII. FI:"iANSOWA:"iIE PROGRAMl
Program Jcst finansowany z smdkov,. y,.blS!1ych gmin;: oraz dotacji 7 :,udzeru
panst\\'-a. otr7ymancj w ramach wieio!etnlego programu wspierania tinansowego gmin w
zakresle dot:ywiania ,.Pornoc panstwa w zakresic do:t:ywiania" na lala 2014-2020.
Gmino moie otrzymae dOlacjy, jeteli udzial srodk6w wtasnych gminy "vyn05i nie
mniej niz 40% przcwidywflnych koszt<':tw reaJiL3cji Ladanla.
\Vojewooa mote wyrazic zgouf;; na zwi<;:kszenie do{acji oa uzasadniony, pisemny
\vniosek v.'{)jta, z tyro i.e udziat srook6w wtasnych gminy nic mOLe \\)n0511.': nll1icj niz 20''iO

przcwidyv.,',mych kosztow realizaeji zadania.

VIII. MONITORING PROGRAMIJ
I. Kwartalne i roczoe jnt~)rmacje 0 realiL3cji Programu w6jl przek::lzujc do wojcwody,
2. Infonnacja 0 realizac,ii Programu uwzgl~dnia w szczegolnosc1:
1) rzcczywistq Iicz~ dzicd i Inlodzlczy obj9tych doZywianiem.
1) koszl dozywiania poniesiony W okrcslc sprawonluwc7ym ogMem, w tym 7<: srodk()w

wlasnych i z dolacji z budzetu panstwa.
3) liczb~ wydauych posilk6w.
4) rodza.i posilku,
5) sredni koszt jednego posilku.
6) udzial procento\vy dzieci i mlodLiczy objf¢lcj dOL:)'wianicm w ramach progrrunu
()slofiow~g() w stosunku do l1g.'llnej licztoy dzied i mlodziezy obj~tej dozywianiem
Vi gminic w stosunku do popr7ed711jtLeego miesiftc[L

