
UCHWALA NR XLIII/298/14
RADY GMINY SLAWNO

zdnia 28 iutego2014r.

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 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z2013 r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318) w zwiazku z art. 17ust.2pkt. 4i art. 1 10 ust. 10 Ustawy zdnia I2marca 2004r.
o pomocy spotecznej (Dz. U. z2013r. poz. 182, poz. 509) oraz UchwaJy Nr 221 Rady Ministrow zdnia 10 grudnia
2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania
,,Pomoc Paristwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 (Monitor Polski z2013r. poz. 1024) Rada Gminy
Slawno uchwala, co nastepuje:

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

§2. Uchyla sie uchwale Rady Gminy Slawno Nr XLI/286/14 zdn ia 29 stycznia 2014 roku w sprawie
ustanowienia wieloletniego Programu oslonowego w zakresie dozywiania ,,Pomoc gminy dla dzieci i mtodziezy
w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moc^ od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczaqy Rady Gminy
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Z.alacznikNr 1 do Uchwaly Nr XLIII/298/14

Rady Gminy Slawno

/. dn ia28 lutego 2014 r.

Program oslonowy w zakresic dozywiania ,,Pomoc gminy dla d/Jeci i mloilziezy w zakresie dozywiania" na
lata 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program ,,Pomoc gminy dla d/ieci i mlodziezy w zakresic dozywiania" jest programem ostonowym
w rozumicniu art. 17ust . 2 pkt 4 ustawy o pomocy spolecznej dotyc/aeym reali/.acji zadah wlasnych gminy
o charakterzc obowiazkowym w zakresie pomocy spolecznej, o ktorych mown w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt
14 ustawy o pomocy spolecznej.

Program jest utworzony i przyjety w zwiazku zwic lo le tn im programem wspicrania finansowego gmin
w zakresie dozywiania ,,Pomoc pahslwa w zakresic dozywiania"

na lata 2014-2020 (Monitor Polski z2013r. poz. 1024).

Program bedzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmic swoim zasiegiem mieszkaiieow Gminy Slawno.

Ocena sytuacji warunkuji|ccj rcalizaejt,1 programu

Na lerenie Gminy Slawno zamieszkuje okolo 310 rodzin wymagajqeych wsparcia w formie pokryeia
kosztovv dozywiania dzicci vv szkole. Uezeszezajq one do 6 szkol podstawowych, 2 gimnazjow, 1 szkoly
zawodowej oraz 3 punktow przcdszkolnych na terenie admnmtracyjnym Gminy SUiwno i poza nia. W sumie
Gminny Osrodek Pomocy Spoleeznej w Slavvnie vv 2013r. wspolpracowal z 12 s/.kulami.

W 2013r. obj?to 224 rodziny (448 osob) wspareiem w zakresie dozywiania . W ramach realizowania
dozywiania w tym samym roku w trybie ndzielania pomocy w poslaci posi lku bez wydawania decy/.ji
administracyjncj orazprzeprowadzenia wyvviadn srodowiskowego obj^to wspareiem 81 uczniow.

Ubostwo rodzin, wzrosl cen zywnosci co \viaze sii^ ze znacznymi na ni<} wydatkami pogarszaja standard
zycia rodzin przez co ograniczaja mozliwosc zabezpieczenia podstawowych potrzeb zyciowych dzieei.

W obliczu takiej sytuacji oraz wobec wymogow ustanowienia programu oslonowego na poziomie gminy
staje si? jak najbardzicj zasadne wprowadzenie niniejszego programu oslonowego.

Cel programu

Pomoc spoleczna jest inslytucja polityki spolecznej pahstwa. Jcj celeni jest umozl iwienie osoboin i rodzinoin
przezwyeiezanie trudnych sytuacji zyciowych. ktorycb nie sa w stanie pokonac wykorzystuJQc wlasne
uprawnienia, zasoby i mozllwosci. Pomoc spoleczna wkracza wiec w sytuacjc osob i rodzin wtcdy, gdy nie sa
one w stanie pokonae trudnosel zyciowych wlasnymi dzialaniami.

Glownym celeni programu jest ograniczenic zjawiska niedozywicnia dzieei i uczniow z rodzin n n isk ich
dochodaeh lub znajduja.eych sie w t rudne j sytuaeji.

Celem programu jest:

dlugofalowe dziatanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzicci i mlodziezy poprzez ograniezanie zjawiska
niedozywienia,

poprawa poziomu zycia rodzin o niskich dochodaeh;

ksztattowanie wtasciwych nawykow zywieniowyeh.

Rcalizatorzy programu

Program realizuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie jako samorzqdowa jednostka pomocy
spolecznej we wspolpracy z innymi samorzadowymi jednostkami orgnnizacyjnymi gminy (szkoly podstawowe,
gimnazja, szkola zawodowa, punkty przedszkolne) oraz szkolami i przcdszkolami prowadzonymi przez inne
samorzqdy gminne, a takze podmiotami prowadzqcymi szkoly i przedszkola niepubliczne, do ktorych
uczcszczajq dzieei i mlodziez z terenu gminy Slawno. Koordynatorem programu jest Wojt Gminy Slawno.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
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W ramach programu udz.iela sle wsparcia:

dzieciom do czasu podjeeia nauki w szkole podstawovvej;

uczniom do czasu ukoriczenia nauki w szkole ponaclgimnazjaliiej.

W uzasadnionych przypadkach kiedy d/iecko. uc/.en wyraza chec /.jedzenia posiiku dyrektor s/koly lub
przedszkola inforrnuje osrodek pomocy spolecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formic posiiku. Przyznanie
jej odbywa sie, bez wydania decyzji administracyjnej przyznajacej posilek oraz bez przeprowadzania
rodzinnego wywiadu srodowiskowego.

Liczba dzieci i uczniovv, ktorym ma bye udziclona pomoc w w/vv sposob, nie nioze przekroczyc 20% liczby
uczniow 1 dzieci dozywianych w s/kotach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiacu
kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z sroclkow wtasnych gminy oraz dotacji z budzetu paiistwa otrz.ymancj w ramach
dofinansowania wieloletnicgo programu wspicrania tinansowego gmin w zakresic dozywiania .J'omoc paiistwa
w zakresie dozywiania'' na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z reatizacji programu sporzadzana jest kvvartalna i roczna informacja, bydaca elcmentem skladowym
rozliczania wielolctniego programu wspierania flnansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc paristwa
w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 przyjetego Uchwala Rady Ministrow nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r.
(M.P. z20!3r. poz. 1024)
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