UCHWAŁA NR IV/24/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie Przyjęcia do realizacji „Programu osłonowego dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Miasta
Dębica na lata 2015 - 2020”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r.
poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.
Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program osłonowy dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Miasta Dębica na
lata 2015 - 2020”, zwany dalej „Programem” w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
IV/24/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 stycznia 2015r.

PROGRAM OSŁONOWY
DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
W GMINIE MIASTA DĘBICA
NA LATA 2015 – 2020

Styczeń 2015 r.
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Podstawa prawna programu.

Podstawę prawną wdrożenia programu stanowią art. 17 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 110 ust.
10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.183,
z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.
Program osłonowy w zakresie dożywiania adresowany jest do dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Dębica.
Opracowanie i wdrożenie programu osłonowego w zakresie dożywiania jest jedną
z form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych, jakie będzie stosowała Gmina
Miasta Dębica, w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 roku uchwały Nr 221,
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020, ogłoszonej dnia 17 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. Nr 221,
poz. 1024), zwaną dalej uchwałą R.M. Wspomniana uchwała R.M. zmieniła dotychczasowe
zasady finansowania pomocy w zakresie dożywiania. Stanowi szczególny rodzaj procedury
opisującej wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania „dożywianie”, definiując
jednocześnie kryteria, jakie muszą spełniać gminy do uzyskania dofinansowania zadań
własnych. Wymienione warunki uznane będą za wykonane, jeśli gmina obejmie dożywianiem
osoby spełniające kryteria otrzymania pomocy, wskazane w ustawie oraz spełniające
kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8
ust.1 ustawy.
W treści uchwały R.M. uwzględniono możliwość finansowania dożywiania dzieci
i młodzieży wywodzących się z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego,
określonego w przepisach ustawy, pod warunkiem, że gmina uchwali program osłonowy,
adresowany do tej grupy.
Z uwagi na to, że w Gminie Miasta Dębica od lat udzielana jest pomoc w formie
dożywiania również dzieciom z rodzin, w których dochód przekracza ustawowe kryterium
dochodowe, a jednocześnie występują szczególnie uzasadnione powody dla zastosowania
tego rodzaju wsparcia, zasadne jest wdrożenie programu osłonowego w zakresie dożywiania
dzieci i młodzieży.
Program ten wpisuje się w kierunki zmian społecznych wyznaczonych w Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, przyjętej uchwałą Nr XXXV/448/06 Rady
Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2006 r., w sprawie uchwalenia Strategii
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Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2006 – 2020. Program jest
spójny z celem strategicznym nr 1.1 (str. 116), zawartym w w/w strategii, który obejmuje
„Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
osób i rodzin” oraz zgodny z założeniami polityki społecznej na szczeblu powiatu, regionu
i kraju.

1. Diagnoza społeczna.
W latach 2006 – 2013 obowiązywała ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259
z późn. zm.). Art. 6a umożliwiał udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, zamieszkującym
na terenie Gminy Miasta Dębica, w postaci gorącego posiłku wydawanego w szkole na
podstawie wniosku pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły – bez decyzji administracyjnej
wywiadu środowiskowego. Na tych warunkach, z gorącego posiłku lub całodziennego
wyżywienia nieodpłatnie skorzystało w 2012 r. – 5 dzieci, natomiast w 2013 r. – 14 dzieci,
(sprawozdanie z dożywiania 2012 r. i 2013 r.). Liczba dzieci i młodzieży z rodzin
problemowych, nie spełniających kryteriów dochodowych, określonych przepisami ustawy,
wymagających wsparcia w formie dożywiania, wzrasta każdego roku co potwierdzają
powyższe dane.
Ilość udzielonej pomocy nie mogła przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci
dożywianych ogółem w szkołach, na terenie gminy w danym miesiącu zgodnie z wydanymi
decyzjami administracyjnymi. Stanowiła ona możliwość udzielenia pomocy dla rodzin nie
tylko najuboższych, a także tych, którym dochody przekraczają kryterium dochodowe, lecz
borykają się z innymi problemami, uniemożliwiającymi zapewnienie stosownych warunków
do opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Trudności rodzin potęguje bezrobocie,
niezaradność, choroby i niepełnosprawność oraz inne problemy ograniczające dzieciom
i młodzieży możliwość prawidłowego rozwoju. W rodzinach niespełniających kryteriów
określonych w przepisach ustawy, z których dzieci korzystały z dożywiania na przestrzeni
minionych lat obserwowano zróżnicowane problemy, w tym szczególnie:
a) samotne wychowywanie dziecka,
b) uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub środków farmakologicznych,
c) długotrwała choroba lub niepełnosprawność,
d) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
e) brak prawidłowych wzorców żywienia,
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f) pozostawanie dzieci pod opieką krewnych, kuzynów lub innych opiekunów.
Sporadycznie występowały inne powody uzasadniające konieczność udzielenia wsparcia
w formie dożywiania. W 2014r. z dożywiania skorzystało 890 dzieci młodzieży, w tym
z programu osłonowego 5 dzieci.
Za wprowadzeniem programu osłonowego przemawia:
a) nakładanie się problemów rodziny a także zajęcia szkolne i pozaszkolne trwające do
późnych godzin popołudniowych,
b) możliwość szybkiego podjęcia decyzji w zakresie dożywiania przez dyrektora szkoły,
która jest natychmiastową reakcją na trudną sytuację dziecka,
c) osłonowy program pomocy dzieciom w postaci gorącego posiłku wydanego w szkole
na podstawie decyzji dyrektora szkoły jest kontynuacją dotychczasowej pomocy.

2. Cel programu.
Celem programu osłonowego w zakresie dożywiania jest zapewnienie dzieciom
i młodzieży z rodzin problemowych mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Miasta Dębica, co najmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia.
Wdrożenie programu przyczyni się do osiągnięcia istotnych rezultatów, między innymi:
1) poprawy jakości stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
2) poprawy warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
3) utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych,
4) zapobieganie sytuacjom niedożywienia dzieci i młodzieży.
Zakłada się, że osiągane rezultaty, przyczynią się do poprawy warunków życiowych dzieci
i młodzieży wychowującej się w rodzinach problemowych na terenie miasta.
Dla odzwierciedlenia stopnia realizacji celu programu osłonowego, przyjęto następujące
wskaźniki:
1) rzeczywistą liczbę dzieci i młodzieży objętych dożywianiem,
2) koszt dożywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym,
3) liczbę wydanych posiłków,
4) rodzaj posiłku,
5) średni koszt jednego posiłku,
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6) udział procentowy dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w ramach programu
osłonowego w stosunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży objętej dożywianiem
w gminie (stan z miesiąca poprzedzającego).
Wskaźniki realizacji celu będą monitorowane w trakcie wdrażania programu, co pozwoli
na bieżącą ocenę stopnia realizacji programu oraz zakładanych rezultatów.

3. Sposób realizacji programu.
Program osłonowy obejmujący dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin problemowych
będzie realizowany poprzez zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach na terenie Gminy
Miasta Dębica, do których uczęszczają dzieci i młodzież z tego terenu.
Posiłki dla dzieci i młodzieży zapewniane będą przez stołówki szkolne lub firmy
wyłonione zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.).
Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane dzieci i młodzież, wychowujące
się w rodzinach, w których dochód jest wyższy niż określają to przepisy ustawy oraz
występują szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania,
w tym:
1) niepełnosprawność,
2) choroba,
3) uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub środków farmakologicznych,
4) w rodzinach wielodzietnych (wychowywanie trojga i więcej dzieci),
5) rodziny niepełne,
6) sytuacja kryzysowa w rodzinie (śmierć, wypadek lub nagła choroba rodzica),
7) klęska żywiołowa lub ekologicznej (pożar, huragan, powódź itp.)
8) inne uzasadnione sytuacje.
Dyrektorzy szkół, po uzgodnieniu z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy, zgłaszają do udziału w programie dziecko lub ucznia, po
wcześniejszym przyjęciu deklaracji dziecka o potrzebie dożywiania lub uzyskaniu informacji
o potrzebie dożywiania od wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza. Przy czym liczba
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dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20%
liczby uczniów i dzieci dożywianych w przedszkolach i szkołach w poprzednim miesiącu
kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez ośrodek.
Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie do dożywiania będzie wykaz (lista)
zawierająca imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna oraz adres szkoły
i klasę. Powyższy dokument będzie stanowił zapotrzebowanie na przygotowanie posiłków
oraz potwierdzenie ilości posiłków, jakie w danym miesiącu powinny być sfinansowane
w ramach programu. Dyrektor szkoły lub przedszkola może upoważnić wychowawców lub
pedagogów

szkolnych

do

poinformowania

rodziców

lub

opiekunów

dzieci

zakwalifikowanych do udziału w programie o tym fakcie oraz podjąć z rodziną współpracę,
zmierzającą do wyeliminowania lub złagodzenia skutków istniejących w rodzinie problemów,
które uzasadniają objęcie dożywianiem.
Zakwalifikowanie dziecka do dożywiania w ramach programu nie wymaga wydania
decyzji administracyjnej, ani ustalenia sytuacji rodzinnej w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego.

4. Finansowanie programu.
Program osłonowy w zakresie dożywiania finansowany jest ze środków własnych
Gminy Miasta Dębica. Wysokość środków na realizację programu osłonowego w 2015 r.
wynosi (187 dni nauki szkolnej x 7 przeciętna liczba dzieci jedzących posiłek w miesiącu
x 3,78 zł średnia posiłku wynikająca ze sprawozdania – Dożywianie 2014 r.), tj. kwotę
4 948,02 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 02/100). Środki na
realizację programu lokuje się w rozdziale 85295 § 3110 w budżecie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Niewykorzystane w trakcie roku budżetowego środki na realizację programu
osłonowego pozostają w planie finansowym MOPS w Dębicy i będą przeznaczone na
finansowanie pozostałych zadań wynikających z realizacji programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Niewykorzystane środki na realizację programu osłonowego na koniec roku podlegają
zwrotowi na rachunek Gminy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).
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5. Monitoring programu.
Wdrażanie programu osłonowego w zakresie dożywiania będzie systematycznie
monitorowane. Obejmuje następujące wskaźniki:
1) rzeczywistą liczbę dzieci i młodzieży objętych dożywianiem,
2) koszt dożywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym,
3) liczbę wydanych posiłków,
4) rodzaj posiłku,
5) średni koszt jednego posiłku,
6) udział procentowy dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w ramach programu
osłonowego w stosunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży objętej dożywianiem
w gminie (stan z miesiąca poprzedzającego).
Będą one monitorowane w okresach kwartalnych i miesięcznych. Monitoring kwartalny
obejmuje wskaźniki od 1 – 5 pkt. Wskaźnik pkt. 6, będzie podlegał monitorowaniu
w okresach miesięcznych, dla sprawdzenia warunku udziału 20% dzieci i młodzieży objętych
programem osłonowym w stosunku do wszystkich dzieci i młodzieży korzystających
z dożywiania na terenie Gminy Miasta Dębica, na podstawie decyzji administracyjnych
ośrodka.
Pełny zakres monitorowanych wskaźników będzie zawarty w sprawozdaniu statystyki
publicznej.

6. Harmonogram realizacji.
Program osłonowy dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Miasta Dębica na lata 2015 2020 będzie realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:
Osoby/podmioty
Lp.

Zadanie

Termin

odpowiedzialne

za

realizację zadania
Rozpoznanie potrzeb w zakresie dożywiania
1

dzieci z rodzin problemowych

cały rok szkolny

Sporządzenie list dzieci zakwalifikowanych do
2

udziału

w

programie

i

przekazanie

ich cały rok szkolny

dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektorzy szkół
i przedszkoli
Dyrektorzy szkół
i przedszkoli
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Zgłoszenie
3

dzieci

zakwalifikowanych

do

programu osłonowego do kierowników stołówek cały rok szkolny
szkolnych

Dyrektorzy szkół
i przedszkoli

Przekazanie środków finansowych (całości lub
transzy) na realizację programu osłonowego do Styczeń
4

budżetu MOPS/ zgodnie z uchwaloną przez Radę 201 - 2020

Skarbnik Gminy

Miejską w Dębicy wysokością
Opracowanie
5

rozliczenia

dokumentów
posiłków

w

dotyczących

ramach

programu

osłonowego w zakresie dożywiania ze szkołami.

6

Dyrektor MOPS

2015 -2020

Prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci objętych

Wychowawcy dzieci

programem

objętych programem

osłonowym

w

celu

wspólnego W trakcie trwania

podjęcia działań zmierzających do rozwiązania programu

osłonowym i

problemu lub minimalizowania jego skutków.

pedagodzy szkolni

Informacje
7

Styczeń

z

realizacji

programu

będą

przedstawiane Radzie Miejskiej w Dębicy w
sprawozdaniu z działalności MOPS w Dębicy

Do 31 marca roku
następnego

Dyrektor MOPS
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