UCHWAŁA NR LVIII/465/2014
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Świlcza
w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020.
Na podstawie 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 Gminy stanowi, co następuje:
§ 1. Ustanawia się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci „Pomoc Gminy Świlcza
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza
Krzysztof Ciszewski
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Załącznik do uchwały Nr LVIII/465/2014
Rady Gminy Świlcza
z dnia 31 października 2014 r.
Załącznik do Uchwały Nr LVIII/465/2014 Rady
Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r.
WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY ŚWILCZA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014 – 2020
I. Podstawa prawna programu
Program pn. „Pomoc Gminy Świlcza w zakresie dożywiania” jest efektem realizacji zadania własnego
gminy
z zakresu
pomocy
społecznej
określonego
w art. 17 ust. 2 pkt
4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Program „Pomoc Gminy Świlcza w zakresie dożywiania” jest programem wieloletnim ustanowionym
przez Radę Gminy Świlcza w bezpośrednim związku z wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 przyjętym
w drodze uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
Program będzie realizowany w latach 2014 - 2020 i obejmie swoim zasięgiem dzieci i uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza.
II. Cele programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i uczniów występującego
w szczególności u tych spośród nich, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku i którym udzielenie pomocy
w tej formie - także niezależnie od sytuacji materialnej ich rodzin – jest zasadne i wskazane.
Program jest elementem polityki społecznej Gminy Świlcza w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodziny,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
Podstawową przyczyną niedożywienia jest najczęściej trudna sytuacja materialna rodziny ograniczająca
możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na jej utrzymaniu dzieci. Jak
pokazuje jednak obserwacja uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wielu
z nich skorzystałoby chętnie z posiłku w szkole są bowiem głodne już to ze względu na brak należytego
zainteresowania niektórych rodziców kwestiami racjonalnego żywienia dzieci podczas pobytu w szkole, już
to z braku możliwości wyartykułowania przez dziecko jego potrzeby żywieniowej albo wręcz z braku
2
właściwego zainteresowania się rodziców tymi problemami lub wskutek trudnej sytuacji rodziny
spowodowanej przyczynami niekoniecznie ściśle materialnej natury.
Wobec takiego stanu rzeczy Gmina również nie może pozostawać obojętna, wychodząc z podstawowego
założenia, iż żadne dziecko na jej terenie nie powinno być głodne.
IV. Podmioty realizujące program
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy we współpracy ze szkołami
podstawowymi,
gimnazjami
i przedszkolami
z terenu
Gminy
tak
publicznymi,
jak
i niepublicznymi.
Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy.
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V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu może być udzielana pomoc w formie posiłku w szczególności w tych uzasadnionych
przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a -odpowiednio - dyrektor szkoły lub
przedszkola poinformuje pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy o potrzebie jej
udzielenia.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, z tym że liczba dzieci i uczniów, którym ma być
udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
VI. Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych Gminy Świlcza oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn.
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
VII. Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana będzie przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świlczy kwartalna informacja, przekazywana do Wojewody, będąca elementem składowym rozliczania
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020, o którym mowa w części I Programu.
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