
UCHWAŁA NR LIII/468/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 
z późn. zm.), 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.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" 
na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/468/2014 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIENIA 
POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA 

LATA 2014-2020 

I  PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

1) Wieloletni program osłonowy wspierania dożywiania dzieci i zapewniania posiłku osobom tego pozbawionym 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie 
pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. 

Program realizowany w latach 2014-2020 wspierany będzie przez ustanowiony przez Radę Ministrów 
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Miasta 
i Gminy Swarzędz.

2) Zakłada się, że wsparcie dla gmin z tego programu będzie realizowane na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

II CEL PROGRAMU 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz osób 
dorosłych, w szczególności osób samotnych w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych 
i bezdomnych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: 

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach 

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży 

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych 

Głównym miernikiem efektywności Programu będzie liczba osób objętych pomocą, w tym dzieci 
i młodzieży. 

III OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność 
pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb życiowych pozostając ych na ich utrzymaniu dzieci. 

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten dotyka osoby 
dorosłe, a także dzieci w okresie uczęszczania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wynika to 
m.in. z:

- niechęci uczniów do korzystania z posiłków w szkole, 

- braku znajomości zasad prawidłowego żywienia dzieci oraz jego znaczenia dla rozwoju dzieci i młodzieży, 

- braku umiejętności niektórych rodziców racjonalnego żywienia dzieci, również podczas pobytu w szkole. 

Dożywianie w Gminie Swarzędz: 
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2012 Posiłek Świadczenie na zakup posiłku lub żywności (liczba rodzin)
Dzieci 255 -
Osoby dorosłe 6 260
2013 Posiłek Świadczenie na zakup posiłku lub żywności (liczba rodzin)

Dzieci 312 -
Osoby dorosłe 24 252

Sytuacja rodzin i osób samotnych wymaga dalszego wspierania przez gminę. Z analizy danych z 2012 
i 2013r. wynika, że zwiększa się liczba osób i rodzin, które wymagają świadczeń w formie dożywiania. 
Zauważa się również osoby, którym należy dostarczyć produktów żywnościowych w formie rzeczowej 
z powodu bezradności życiowej wynikającej z różnych przyczyn, m.in. długotrwałej choroby, 
niepełnosprawności, braku umiejętności gospodarowania budżetem domowym. 

IV PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM 

W celu realizacji wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014–
2020, konieczne jest łączenie samorządowych i rządowych źródeł finansowych. Koordynatorem i realizatorem 
Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z innymi samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez 
inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których 
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Swarzędz. 

V ZADANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy: 

- koordynowanie Programu w gminie, 

- przyznawanie wynikającej z Programu pomocy, 

- występowanie o dotacje z budżetu państwa, 

- przekazywanie rocznej informacji o realizacji Programu Radzie Miejskiej, 

- przekazywanie sprawozdań z wykorzystanych dotacji do MPiPS zgodnie w wymogami programowymi. 

Do zadań innych jednostek i podmiotów należy:

- informowanie pracownika socjalnego o potrzebie żywienia dziecka, które wyraża chęć zjedzenia posiłku, 

- zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej każdego przypadku podejrzenia niedożywienia dziecka, 

- pomoc w zorganizowaniu dożywiania dzieci i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli. 

VI ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1) Środki zabezpieczone w planie finansowym na realizację Programu przeznaczone są na wsparcie osób 
spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. 
Ze środków przeznaczonych na realizację Programu udziela się wsparcia w szczególności: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 
niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 
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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 przekroczyć 20% liczby uczniów 
i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

VII FINANSOWANIE PROGRAMU 

1) Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa. 

2) Środki finansowe na realizację Programu zabezpieczone są w uchwale budżetowej na 2014 r. 

3) Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków 
własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

4) Dotację przyznaje wojewoda na wniosek burmistrza. 

VIII 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). 

Kwartalną informację o realizacji Programu dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
przekazuje do wojewody w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 

Roczną informację o realizacji Programu za dany rok dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
przekazuje Radzie Miejskiej w Swarzędzu.
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Uzasadnienie

Przyjęty przez Radę Ministrówwieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska 
niedożywienia dzieci i młodzieży. 

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu 
gminnym. 

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, 
pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb 
życiowych. 

Niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej programu stanowiącego podstawę prawną do rozszerzonej 
wobec ustawy o pomocy społecznej działalności w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia 
posiłku osobom tego pozbawionym. 

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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