
UCHWALA NR XLI/286/14
RADY GMINY SJLAWNO

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu oslonowego w zakresie dozywiania ,,Pomoc gminy dla dzieci
i mlodziezy w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318) w zwiazku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy zdn ia 12 marca 2004r.
o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 i poz. 509) oraz uchwaly Nr 221 Rady Ministrow z dnia 10 grudnia
2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania
,,Pomoc Panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z2013r. poz. 1024), Rada Gminy Slawno
uchwala, co nastejmje:

§ 1. Uchwala sie program ostonowy w zakresie dozywiania ,,Pomoc gminy dla dzieci i mlodziezy w zakresie
dozywiania" na lata 2014-2020, ktory stanowi zalacznik do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si? Wojtowi Gminy SJawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Przewodniczacy Rady Gminy
S
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Zataeznik Nr 1 do Uchwaly Nr XU/286/14

Rady Gminy Slawno

z d n i a 2 8 stycznia 2014 r.

Program oslonowy w zakresie do/ywiania „Pomoc gminy dla dzieci i mlody.ie/.y w zakresic dozywiania" na
lata 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program ..Pomoc gminy dla dzieci i mlodziezy w zakresie do/ywiania" jest programem oslonowym
w rozumicniu art. I 7 u s t . 2 pkt 4 uslawy o pomocv spotecznej dotyczacym rcalizacji zadari wlasnych gminy
o charakterzc obowiazkowym w zakresic pomocy spolecznej, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt
14 ustawy o pomocy spolceznej.

Program jest utworzony i pr/yjcty vv zvviazku z wiu lo le tn im programcm wspierania flnansowego gmin
w zakresie dozywiania ,.Pomoc panstwa w zakresie dozywiania"

na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013r. poz. 1024).

Program bedzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasiegiem mieszkarieow Gminy Slawno.

Ocena sytuacji warunkujijcej realizucjv programu

Na tcrcnic Gminy Slawno /amieszkujc okok) 3!()codzin WMiiagaiucyuh wsparcia w formic pokrycia
kosztow doz>'wiania dzieci w s/kole. Uc/.cszc/ajt} one do 6 szkol podstawowych. 2 gimnazjow, 1 szkoly
zawodowej oraz 3 pimktow przedszkolnych na tercnie administracyjnym Gminy Slawno i poza nia. W sumic
Gminny Osrodek Pomocy Spolec/nej vv Slawnie vv 2013r. vvspolpracovval z 12 szkolami.

W 2013r. objpto 224 rodziny (448 osob) wsparciem vv zakresie dozywiania. W ramach realizovvania
dozywiania w tym samym roku w try hie ndzielania pomocy \ postaci posi tku bez wydavvania dccyzji
administracyjnej oraz przcprowadzenia vvywiadu srodowiskowego objeto wsparciem 81 uczniow.

Ubostvvo rodzin, wzrost ecu /.yvvnosci co wiaze sic ze znacznymi na nia wydatkami pogarszaj;; standard
zycia rodzin przez co ograniczaja mozliwosc zabezpieczenia podstawowych potrzeb zyciovvych dzieci.

W obliczu takiej sytuacji oraz, wobec wymogow ustanowienia programu oslonowego na poziomie gminy
staje si*^ jak najbardziej zasadne wprovvadzenie niniejszego programu oslonowego.

Cel programu

Pomoc spoieczna jest instytuej;) pol i tyki spotecznej panstwa. J c j celcm jest umozliwienie osobom i rodzinom
przezwyciezanie trudnycb sytuacji zyciovvych, ktorych nic sa w stanie pokonac vvykorzystujyc vvlasne
uprawnienia. zasoby i mozliwosci. Pomoc spoieczna wkracza wipe vv sytuacje osob i rodzin wtedy. gdy nie sa
one vv stanie pokonac trudnosci zyciowvx'h \vlasn\i dzialaniami.

Ghiwnym ce!em programu jest ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i uczniow z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujacych sii; vv trudnej sytuacji .

Celem programu jest:

a) dlugofalowe dzialanie vv zakresie poprawy .stanu zdrovvia dzioci i mlodziezy poprzez ograniczanie zjawiska
niedozywienia,

b) poprawa poziomu zycia rodzin o niskich dochodach;

c) ksztaltowanie wlasciwych nawykow zywieniowych.

Rcalizatorzy programu

Program realizuje Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Slawnie jako samorzadovva jednostka pomoc>
spolecznej we wspolpracy z innymi samorzqdowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoiy
podstawowe, gimnazja, szkola zawodowa, punkty przedszkolnc) oraz szkolami i przedszkolami
prowadzonymi przez inne samorzady gminne, a takze podmiotami prowadzqcymi szkoly i przedszkola
niepubliczne, do ktorych uczeszczaja dzieci i mlodziez z terenu gminy Slawno. Koordynatorem programu jest
Wqjt Gminy Slawno.
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Zakres podmiotowy i pr/.edmiotowy programu

W ramach programs udziela sie^ wsparcia:

a) dzicciom do czasu podjecia nauki \ szkole podstawowcj;

h) uczniom doczasu ukohc/cnia nauki w s/kolc ponadgilnnazjalnej.

W uzasadnionych przypadkach kiedy dziecko, uczen wyraza chec zjcd/enia posilku dyrcktor szkoly lub
pr/.edszkola in fo rmuje osrodek poniocy spolccznej o potrzebie udziclcnia pomocy \ formic posilku.
Przyznanic jcj odbywa sic. bcz wydania decyzji admmistracyjnej przyznajacej posilek oraz bcz
przcprowadzania rodzinnego wywiadu srodowiskowego.

Liczba dzicci i uc/niow. ktorym ma bye ud/ielona ponioc \ \v/w sposnh, nie mozc przckroczyc 20%
liczby ucznio\ dzicci dozywianych \h i przcdszkolach tui terenic gminy w poprzcdnim micsiacu
kulendarzowym.

Finansowjinie programu

Program jest llnansowany z srodkovv wtasnych gminy oraz dotacji z budzctu paristwa otrzymancj
w ramach doflnansowania wieloletniego programu wspicrania llnansowego gniin w zakrcsic dozywiania
,,Pomoc pahstwa w zakresic dozywiania" na lala 20(4-2020.

Monitoring programu

/, realizacji programu sporzqdzana jest kwartalna i roc/na infonnacja, bedaca elementem skladowym
ro7.lic7.ania wieloletniego programu wspicrania flnansowcgo gmin \ zakresie dozywiania ..Pomoc pahstwa
w zakresic dozywiania" na Inta 2014-2020 pr/yjetego Uchwala Kady Ministrow nr 221 z dnia lOgrudnia
2013r. (M.P. z2013r. poz. 1024)
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