
UCHWAŁA NR XXX/363/2014
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Ministrów 
nr 221 z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 uwzględniający 
wsparcie finansowe dla gmin określone Uchwalą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lala 2014-2020, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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 XXX/363/2014 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 27 marca 2014 r. 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 
NA LATA 2014-2020 

Rozdział 1.

WSTĘP 

Program „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 jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Łodygowice w związku ustanowieniem przez Radę 
Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024). 

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

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 żywieniową 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. 

3) przekazywanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach kwartalnej 
informacji o realizacji Programu w gminie do właściwego wojewody celem wykorzystania 
wsparcia finansowego gminy przez państwo w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym.
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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 ponadgimnazjalnej, 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 
wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

2. Wsparcia udziela się w formie posiłku 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 wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor 
szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodygowicach o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Informacja zawiera 
imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania dzieci lub uczniów, liczbę posiłków oraz 
koszt jednostkowy posiłku. 

5. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 4, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 
w sprawie i ustalenia 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 dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

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. Kwartalną informację o realizacji Programu na terenie gminy Łodygowice, Wójt Gminy 
Łodygowice przekazuje do Wojewody Śląskiego w terminie do końca drugiego miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału. 

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

Id: 1280AD16-0227-41A1-8C71-F33732FAB243. Podpisany Strona 2




