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Poz. 940
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania”
na lata 2019 – 2023.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2018r. poz. 1508z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) Rada Miejska w Libiążu uchwala:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji program osłonowy „Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania” na lata
2019 – 2023, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie
przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu
Bogumiła Latko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr V/36/2019
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 28 stycznia 2019 r.

PROGRAM OSŁONOWY
„POMOC GMINY LIBIĄŻ
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
NA LATA 2019 - 2023

2019 ROK
OPRACOWANIE: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU
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Wstęp
„Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 jest programem osłonowym,
który w swoim założeniu ma ochronę poziomu życia osób i rodzin z terenu Gminy Libiąż poprzez
ograniczenie i niwelowanie między innymi zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży.
Program ten, stanowiąc element polityki społecznej Gminy Libiąż przewiduje w szczególnie
uzasadnionych przypadkach udzielenie wsparcia w formie dożywiania dzieci i młodzieży
w rodzinach, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do tej formy pomocy.
Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców
Gminy Libiąż.
1. Podstawa prawna Programu.
Podstawą opracowania i wdrażania Programu są zapisy aktów normatywnych t.j. art. 17 ust.2 pkt 4)
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)
dotyczący realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy
społecznej.
Program nawiązuje do Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(M.P. z 2018r. Poz. 1007).
2. Cel Programu.
Celem Programu w zakresie dożywiania jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Program jest elementem
polityki społecznej gminy w zakresie:
a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
b) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
c) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
3. Diagnoza sytuacji w gminie warunkująca realizację Programu.
W 2015 r. w Gminie Libiąż z pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” skorzystało 425 osób, w tym w zakresie dożywiania 179 dzieci: w przedszkolach
skorzystało 84 dzieci, w szkołach podstawowych i gimnazjach – 102 dzieci i młodzieży. Koszt
zakupu posiłków wyniósł 79.955,00 zł.
W ramach realizacji programu dożywiania w 2015 r. w trybie udzielania pomocy bez wydawania
decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto pomocą w formie
posiłku 11 dzieci i młodzieży na kwotę 2.180,00 zł.
W 2016 r. objęto wsparciem 373 osoby, w tym w zakresie dożywiania 123 dzieci: w przedszkolach
skorzystało 43 dzieci, w szkołach podstawowych i gimnazjach – 81 dzieci i młodzieży. Koszt
zakupu posiłków wyniósł 56.690,00 zł.
Bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu
środowiskowego w okresie tym z pomocy skorzystało 31 dzieci i młodzieży na kwotę 7.760,00 zł.
W 2017 r. pomocą w zakresie programu dożywiania objęto 334 osoby, w tym w formie zakupu
posiłków 149 dzieci i młodzieży: w przedszkolach 45 dzieci, w szkołach podstawowych
i gimnazjach 66 dzieci i młodzieży. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 52.467,00 zł.
Standard życia ma znaczący wpływ na poziom wskaźnika niedożywienia dzieci i młodzieży.
Dożywianie w ramach programu osłonowego na poziomie gminy pozwoli na zabezpieczenie
podstawowych potrzeb życiowych osób tego potrzebujących. Staje się zatem zasadnym przyjęcie
programu osłonowego, który umożliwi w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy rodzina
nie spełnia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, przyznanie tej formy
pomocy uczniowi lub dziecku wyrażającemu chęć zjedzenia posiłku w szkole lub przedszkolu.
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4. Podmioty realizujące Program.
Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Burmistrz Libiąża. Program w gminie realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi gminy, takimi jak szkoły, przedszkola oraz szkołami lub przedszkolami spoza
gminy, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Libiąż.
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu.
W ramach Programu udziela się wsparcia:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola zostanie przyznana taka forma pomocy.
Przyznanie tej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzania
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
6. Tryb przyznawania pomocy w ramach Programu.
1. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, gdy dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły informuje pisemnie, a w trybie pilnym telefonicznie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
2. Przyznanie pomocy następuje bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Liczba dzieci i uczniów, którym zostanie przyznana pomoc w formie dożywiania w trybie
określonym w Programie nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów w poprzednim
miesiącu kalendarzowym dożywianych na podstawie decyzji administracyjnej w przedszkolach
i szkołach na terenie gminy, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
4. Szkoły i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Libiąż zobowiązane są do ścisłej
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie planowanego dożywiania uczniów i dzieci
w ramach Programu, w szczególności w kwestii zachowania wyznaczonego udziału procentowego
proponowanych do pomocy uczniów.
7. Finansowanie Programu.
Program jest finansowany z środków własnych Gminy Libiąż oraz dotacji z budżetu państwa,
otrzymanej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023.
8. Monitoring Programu.
Wdrażanie programu osłonowego w zakresie dożywiania będzie systematycznie monitorowane
w formie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych dotyczących realizacji rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Monitoring miesięczny będzie również
obejmował kwestię udziału procentowego dzieci i młodzieży, którym przyznana zostanie pomoc
w ramach Programu.
Z realizacji Programu sporządzana będzie Radzie Miejskiej w Libiążu roczna informacja jako
element sprawozdania rocznego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

