
UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z póź. zm.), art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1508 z późn. zm.),

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 uwzględniający 
wsparcie finansowe dla gmin określone Uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr XXX/363/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
NA LATA 2019-2023

Rozdział 1.
WSTĘP

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, zwany dalej Programem,stanowi 
integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łodygowice na lata 2014 - 
2022 przyjętej Uchwałą Nr XXX/376/2014z dnia 27.03.2014r. W Strategii szczegółowo dokonano diagnozy 
problemów społecznych występujących w gminie, w tym problemu ubóstwa, niedożywienia, bezradności 
w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
niepełnosprawności. Dokument jest spójny z celem strategicznymNr II.2 Strategii: „rodzina w systemie pomocy 
społecznej”. Zdiagnozy problemów społecznych zawartej w Strategii wynika, że problem niedożywienia 
spowodowanego głównie przez ubóstwo, ale również bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
przewlekłe choroby i niepełnosprawność lub złe nawyki żywieniowe jest istotny w naszej gminie. Temu 
zjawisku przeciwdziała dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych prowadzone przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łodygowicach i placówki oświatowe – czterypubliczneprzedszkola, dwa przedszkola 
niepubliczne i cztery szkoły podstawowe. Koszty dożywiania pokrywane są przez gminę na zasadach ustawy 
o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także finansowane są 
z innych źródeł, np. przez sponsorów. Dzieci i osoby z rodzin o niskich dochodach mogą skorzystać z posiłków 
oraz z pomocy rzeczowej lub pieniężnej  na zakup posiłku  lub żywności.W naszej gminie stołówki szkolne 
funkcjonują w każdej placówce oświatowej, co daje dzieciom i młodzieży możliwość dostępu do regularnych 
posiłków dostosowanym do wieku i stanu zdrowia.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

Strategicznym celem Programu jest:

1. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się 
w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 
niepełnosprawnych,

2. poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

3. poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

4. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Rozdział 3.
PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

1. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Wójt Gminy Łodygowice.

2. Program na szczeblu gminy realizuje Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach przy udziale 
innych jednostek gminy, które posiadają bazę żywieniowa lub odpowiednie warunki do wydawania produktów 
żywnościowych.

3. Do zadań gminy należy:

1) koordynowanie Programu,

2) przyznawanie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach pomocy 
wynikającej z Programu.
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3) przekazywanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicachrocznej informacji o realizacji 
Programu w gminie do właściwego wojewody celem wykorzystania wsparcia finansowego gminy przez 
państwo w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 4.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Wsparcia w ramach Programu gmina udziela:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004roku 
o pomocy społecznej spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa 
w art. 8 ww. ustawy

2. Wsparcia udziela się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

3. Przyznanie wsparcia następuje na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie 
gminy nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor 
szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach o potrzebie 
udzielenia pomocy w formie posiłku.

5. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 4, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie 
iustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

6. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 4 nie może przekroczyć 20% liczby 
uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

7. Dzieci i młodzież, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, przedszkolu, 
żłobku lub klubie dziecięcym.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach przekazuje realizatorom Programu środki finansowe 
na pokrycie wsparcia w formach, o których mowa w niniejszym Programie.

Rozdział 5.
MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

1. Roczną informację o realizacji Programu na terenie gminy Łodygowice,Wójt GminyŁodygowice przekazuje 
do Wojewody Śląskiegow terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

2. Podstawowym wskaźnikiem realizacji Programu jest liczba osób i rodzin w gminie objętych pomocą 
w formie dożywiania i dowozu posiłków do domu.
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