
UCHWAŁA NR XXXVI/366/14
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2013r. poz.594 z póź..zm), art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U 
z 2013r. poz.182 z póź.zm)

Rada Miejska w Brzeszczach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Program Osłonowy na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania, który stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małoplskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jacek Wawro
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  Załącznik do Uchwały  Nr XXXVI/366/14  

Rady Miejskiej w Brzeszczach          

 

PROGRAM  OSŁONOWY GMINY BRZESZCZE 

W  ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020 

Niniejszy Program wpisuje się  w rządowy wieloletni Program „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania „ przyjęty Uchwałą Rady Ministrów   Nr.221 z dnia 10 grudnia 2013r., który 

to Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym określonych w art.17 ust.1,pkt.3 i 14 ustawy o pomocy społecznej 

(Dz.U z 2013r. poz.182 z póź.zm). 

I. Podstawa prawna: 

art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U z 2013r. 

poz.182 z póź.zm) 

 

II. Cele Programu: 

1. realizacja zadania własnego o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania 

dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go 

sobie zapewnić. 

2. długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczenie zjawiska niedożywienia 

3. poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach 

4. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych 

 

III. Beneficjenci Programu 

1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 

2. uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej 

3. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, 

chore, niepełnosprawne 

4. dzieci lub uczniowie, które znajdują się w szczególnej sytuacji i wyrażają chęć 

zjedzenia posiłku, a dyrektorzy szkół lub przedszkoli poinformują Ośrodek Pomocy 

Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci 

i uczniów, która może być objęta tą formą wsparcia nie może przekroczyć 20% 

liczby dzieci i uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy 
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Brzeszcze w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji 

administracyjnych. 

 

IV. Formy wsparcia 

1. ciepły posiłek lub 

2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 

3. świadczenie pieniężne na zakup żywności lub 

4. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 

 

V. Warunki otrzymania wsparcia: 

1. posiadanie dochodu nie przekraczającego 150 % kryterium, o którym mowa 

w art.8 ustawy o pomocy społecznej 

2. przyznanie decyzją administracyjną na podstawie przeprowadzonego rodzinnego 

wywiadu środowiskowego świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności 

3. przyznanie decyzją administracyjną na podstawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego świadczenia niepieniężnego w postaci ciepłego posiłku lub 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

4. dzieci wskazane przez dyrektorów szkół i przedszkoli będą mieć finansowane posiłki 

w szkołach i przedszkolach bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych 

na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych przy zachowaniu warunku 

zawartego w pkt.III ppkt.4 

 

VI. Koordynator realizacji Programu: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

VII. Koszt Programu: 

Koszty realizacji Programu będą określane corocznie w budżecie gminy. Przy 

zachowaniu zasady, że gmina gwarantuje udział środków własnych  w wysokości nie 

mniejszej niż 40% przewidywanego kosztu realizacji Programu gmina Brzeszcze będzie 

corocznie ubiegać  się o dotację Wojewody na realizację całego Programu . 

 

VIII. Monitoring Programu: 

W okresie realizacji Programu Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w okresach 

kwartalnych przekazuje  sprawozdania z realizacji Programu Burmistrzowi  Brzeszcz 

oraz Wojewodzie Małopolskiemu.           
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