UCHWAŁA NR XXXVIII.233.2014
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.1)) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.2)), w związku z art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 r.
Nr 197 poz.1172 z późn.zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Baruchowo
Kazimierz Koralewski

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509
3) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378
2) zmiany
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII.233.2014
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 stycznia 2014 r.
PROGRAM OSŁONOWY
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
NA LATA 2014-2020
Wstęp
Podstawa realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 17, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), zgodnie z którym
zadaniem własnym Gminy jest podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych, które mają na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych danej społeczności.
Program osłonowy, o którym mowa jest elementem polityki społecznej Gminy Baruchowo, który
pozwoli w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy rodzina nie spełnia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania posiłku w szkole lub przedszkolu, na zapobieganie, łagodzenie
i niwelowanie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej z terenu Gminy Baruchowo.
Realizacja programu umożliwi także Gminie Baruchowo uzyskanie wsparcia finansowego
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Program będzie realizowany w latach 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baruchowie, a jego założenia będą dotyczyły mieszkańców Gminy Baruchowo.
I. Cele programu
Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
znajdujących się w szczególne trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie gorącego posiłku
w szkole lub przedszkolu uczniom lub dzieciom, którzy wyrażą chęć jego zjedzenia bez wydawania
decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Ograniczenie zjawiska
niedożywienia będzie miało wpływ na:
1) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży
2) upowszechnianie zdrowego stylu życia,
3) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
II. Ocena sytuacji warunkująca realizację
Powszechnie występujący na terenie Polski problem niedożywienia wśród dzieci i młodzieży
w znacznym stopniu dotyka również Gminę Baruchowo. Główną przyczyną takiej sytuacji jest
problem ubóstwa, czyli brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokajania potrzeb
jednostki. Przyczyną są także duże wydatki na żywność, koszty związane z utrzymaniem
mieszkania, leczeniem, które pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają
możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu
dzieci. Wobec takiej sytuacji objęcie dzieci i uczniów wyrażających chęć zjedzenia posiłku w szkole
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czy przedszkolu, pomimo braku ustawowych przesłanek dochodowych, pozwoli na zabezpieczenie
ich podstawowej potrzeby żywieniowej.
Dla zobrazowania powyższego problemu w Gminie Baruchowo przedstawia się ilość dzieci
i uczniów, którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielono pomocy w formie posiłku
w szkole bez wydawania decyzji administracyjnych i przeprowadzania wywiadu środowiskowego
w stosunku do ogólnej liczny dzieci i uczniów korzystających z posiłku. W roku 2012 z pomocy
o której mowa skorzystało 24 dzieci, co stanowi 25,80% ogólnej liczby dzieci dożywianych
w szkołach lub przedszkolach, a w roku 2013 - 19 dzieci, co stanowi 20,87 % ogółem dożywianych
dzieci.
Trzeba zauważyć, że w obydwu latach w wielu przypadkach zaistniał szczególnie uzasadniony
przypadek, kiedy przyznano uczniom lub dzieciom posiłek w szkole lub przedszkolu pomimo braku
przesłanek dochodowych do jego przyznania.
W takim stanie rzeczy staje się zasadne stworzenie programu osłonowego w zakresie dożywiania
dla Gminy Baruchowo, który pozwoli w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy rodzina
nie spełnia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, na przyznanie posiłku
uczniowi lub dziecku, jeżeli wyraża chęć jego zjedzenia, w szkole lub przedszkolu do którego
uczęszcza, bez wydawania decyzji administracyjnej i przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Program będzie kontynuacją wcześniej realizowanego programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, który był realizowany w latach 2006-2013. Wcześniejsze doświadczenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie w ramach realizacji wspominanego
programu wskazują, iż dotychczasowe rozwiązania postrzegane były w odbiorze społecznym jako
właściwe i gwarantowały racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na
realizacje programu w poprzednich latach.
III. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
1. Pomocy w ramach realizacji programu udziela się:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w szkole
lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, a szkoła lub przedszkole nie posiada decyzji
administracyjnej z Ośrodka Pomocy Społecznej na jego realizację, odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując ośrodek pomocy społecznej o udzieleniu
pomocy.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt. 2, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 2, nie może przekraczać 20%
liczby uczniów i dzieci dożywianych w poszczególnych szkołach i przedszkolach w poprzednim miesiącu
kalendarzowym.
5. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego.
IV. Sposób realizacji programu
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie. W przypadku
udzielenia pomocy, o którym mowa dziale III pkt. 2, środki za zrealizowaną pomocy będą
przekazywane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie na podstawie
sporządzonej przez dyrektora odpowiednio szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz
liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym załączonej do rachunku.
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V. Finansowanie programu
Program jest finansowany z 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.
VI. Podmioty realizujące program
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie jako samorządowa
jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z placówkami oświatowymi oraz
podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu Gminy Baruchowo. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Baruchowie.
VII. Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana jest 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. (M. P. z 2013 r. poz. 1024).

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Baruchowo
Kazimierz Koralewski
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UZASADNIENIE

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie
finansowe gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy
uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola
informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc taka
udzielana będzie bez wydania 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 i uczniów dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania pomocy o której mowa powyżej, jest przyjęcie przez gminę
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej w art. 17
ust. 2 pkt. 4, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Przyjęcie uchwały pozwoli na ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, da możliwość, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, udzielenia posiłku w szkole lub przedszkolu nawet wtedy, gdy rodzina nie spełnia
kryterium dochodowego uprawniającego do jego przyznania, Uchwała da także możliwość Gminie
Baruchowo na pozyskanie środków z budżetu państwa na realizację zadania (na realizację zadań w
ramach dożywiania gmina może otrzymać dotację w wysokości 60% przewidywanych kosztów
realizacji zadania. Istnieje także możliwość, na uzasadniony wniosek wójta, podwyższenia dotacji
do 80% z czego do końca 2013 roku gmina Baruchowo korzystała).
Należy podkreślić, że w okresie funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013,
na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), program także
przewidywał w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc dla ucznia albo dziecka,
wyrażającego chęć zjedzenia posiłku w szkole, bez wydawania decyzji administracyjnej. Takiej też
pomocy do końca 2013 roku udzielano uczniom i dzieciom z terenu Gminy Baruchowo. W roku
2012 z takiej formy pomocy skorzystało 24 dzieci, co stanowi 25,80% ogólnej liczby dzieci
dożywianych w szkołach z terenu Gminy Baruchowo, a w roku 2013 19 dzieci, co stanowi 20,87 %
ogółem dożywianych dzieci.
W związku z powyższym zasadnym jest kontynuowanie pomocy o której mowa powyżej, a
co za tym idzie podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Wprowadzenie mocy obowiązującej uchwały od dnia 1 stycznia 2014 r. jest umotywowane
potrzebami osób i rodzin korzystających ze wsparcia w zakresie dożywiania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Baruchowo
Kazimierz Koralewski
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