UCHWALA Nr XXVIIII230/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie doiywiania
"Pomoc gminy w zakresie dOZywiania" na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z p6Zn. zm.) oraz w zwi¢u z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.
110 ust. 10 ustawy 0 pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182,
z p6Zn. zm.), Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje:

§ 1. Uchwala si~ program oslonowy w zakresie dozywiania "Pomoc gminy w zakresie
dOZywiania" na lata 2014 - 2020, kt6ry stanowi zalqcznik do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwa!y powierza si~ W6jtowi Gminy Sochocin.

§ 3. Uchwa!a wchodzi w zycie z dniem podj~cia, z mOCq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2014 r.

Zalqcznik
do uchwaly Nr XXVIII/23 0/20 14
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2014 roku

PROGRAM OSLONOWY W ZAKRESIE DOZYWIANIA
"POMOC GMINY W ZAKRESIE DOZYWIANIA" NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc gminy w zakresie dozywiania" jest programem oslonowym w
rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 0 pomocy spolecznej dotycz'tcym realizacji zadaii
wlasnych gminy 0 charakterze obowi'tzkowym w zakresie pomocy spolecznej, 0 kt6rych
mowa
wart. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy 0 pomocy spolecznej.
Program jest utworzony i przyj~ty przez Rad~ Gminy Sochocin w zwiqzku ustanowieniem
przez Rad~ Ministr6w wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dozywiania "Pomoc paiistwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 f.,
poz. 1024).
Program b~dzie realizowany w latach 2014 - 2020 i obejmie swoim zasi~giem mieszkaiic6w
Gminy Sochocin.
Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i mlodziezy z rodzin
o niskich dochodach lub znajduj'tcych sier w trudnej sytuacji oraz os6b doroslych,
w szczeg61nosci os6b samotnych, w podeszlym wieku, chorych lub niepelnosprawnych.
Program jest elementem polityki spolecznej gminy w zakresie:
• poprawy poziomu zycia rodzin 0 niskich dochodach;
• poprawy stanu zdrowia dzieci i mlodziezy;
• ksztaltowania wlasciwych nawyk6w zywieniowych.
Ocena sytuacji warunkuj~ca

realizacj~

programu

W 2013 roku wsparciem w zakresie dozywiania obj~to 68 rodzin (w tym 142 osoby).
Ub6stwo rodzin, zjawisko niedozywiania dzieci i uczni6w a takZe znacz'tce wydatki
na zywnosc pogarszaj't standard zycia rodzin, a tym samym ograniczaj't mozliwosc
zabezpieczenia podstawowych potrzeb zyciowych pozostaj'tcych na ich utrzymaniu dzieci.
Wobec tego obj~cie dzieci i uczni6w zglaszaj'tcych cherc zjedzenia posilku pozwoli
na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb zywieniowych.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymog6w ustanowienia programu oslonowego na poziomie
gminy staje sier jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu oslonowego.

Podmioty

realizuj~ce

program

Program realizuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie jako
samorzqdowa jednostka pomocy spolecznej we wspolpracy z innymi samorz&.dowymi
jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkolem, szkolami podstawowymi, girnnazjum)
oraz szkolami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorzqdy gminne alba
podmiotami prowadz&.cymi szkoly lub przedszkola niepubliczne, do ktorych ucz~szczaj&.
dzieci i mlodziez z terenu Gminy Sochocin, a takze innymi instytucjami zapewniaj&.cymi
wyzywienie osobom pozbawionym posilku.
Koordynatorem programu jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela si~ wsparcia:
• dzieciom do czasu podj~cia nauki w szkole podstawowej;
• uczniom do czasu ukonczenia nauki w szkole ponadgirnnazjalnej.
• osobom i rodzinom, znajduj&.cym si~ w sytuacjach wymienionych wart. 7 ustawy
o pomocy spolecznej, w szczegolnosci osobom samotnym, w podeszlym wieku,
choryrn, niepelnosprawnym, ktore wlasnym staraniem nie mog&. sobie zapewnic
posilku - w formie posilku, swiadczenia pieni~znego na zakup posilku lub zywnosci
albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczen alba dziecko wyraza ch~e
zjedzenia posilku, odpowiednio dyrektor szkoly lub przedszkola informuje w formie pisernnej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posilku Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
w Sochocinie. Wniosek zlozony w formie pisemnej powinien zawierae imi~, nazwisko
oraz PESEL dziecka. Przyznanie takiej pomocy odbywa si~, bez wydania decyzji
administracyjnej przyznaj&.cej posilek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu
srodowiskowego.
Przy czym liczba dzieci i uczni6w, ktorym rna bye udzielona pomoc w w/w sposob, nie moze
przekroczyc 20% liczby i uczniow dozywianych w szkolach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesi&.cu kalendarzowym.
Finansowanie programu
Program jest finansowany z srodkow wlasnych gminy oraz dotacji z budzetu panstwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020.
Monitoring programu
Z realizacji programu sporz&.dzana jest kwartalna i roczna informacja, b~d&.ca
elementem skladowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 przyj~tego
uchwal&. N r 221 Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

UZASADNIENIE
do UCHWALY NR XXVIIII230/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osJonowego w zakresie dOZywiania
"Pomoc gminy w zakresie dOZywiania" na lata 2014 - 2020
Gminnym Programem Oslonowym na lata 2014 - 2020 obj~te b~d<\. dzieci i mlodziez
z rodzin znajduj<\.cych si~ w szczegolnie trudnej sytuacji, a takZe osoby samotne, w podeszlym
wieku, chore i niepelnosprawne, ktore to wlasnym staraniem nie s<\. w stanie zapewnie sobie
posilku.
Przyj~ty przez Rad~ Ministrow wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 ma na celu
ograniczenie m. in. zjawiska niedozywienia dzieci i mlodziezy. Program ten przewiduje
wsparcie gmin, ktore w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, b~d<\. udzielaly pomocy,
gdy uczen albo dziecko wyraza ch~e zjedzenia posilku a odpowiednio dyrektor szkoly
lub przedszkola informuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 0 potrzebie udzielenia
pomocy w formie posilku. Przy czym liczba dzieci i uczniow, ktorym rna bye udzielona
pomoc w w/w sposob, nie moze przekroczyc 20 % liczby i uczniow dozywianych w szkolach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesi<\.cu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznaj<\.cej
posilek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu srodowiskowego, jest przyj~cie
przez gmin~ odpowiedniego programu oslonowego, 0 ktorym mowa w ustawie 0 pomocy
spolecznej, ktory takie rozwi<tZania na terenie gminy b~dzie przewidywal.
Ustawa 0 pomocy spolecznej daje mozliwosc tworzenia i realizacji programow oslonowych
o zasi~gu gminnym.
Wydatki na zywnosc pochlaniaj<\. znaczn<\. cz~sc srodkow finansowych b~d<\.cych w dyspozycji
osob i rodzin, pogarszaj<\.c standard ich zycia, a tym samym ograniczaj<\.c mozliwosc
zabezpieczenia podstawowych potrzeb zyciowych.
W zwi<\.zku z powyzszym podj~cie stosownej uchwaly jest uzasadnione.
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