UCHWAŁA NR XLI/445/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.),
Rada Miejska w Toszku uchwala:
§ 1. Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 2 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/445/2014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 15.01.2014

Program Osłonowy
„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014 - 2020

Opracował:
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Toszku

Toszek
styczeń 2014 r.
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1. CELE PROGRAMU OSŁONOWEGO
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem
uczniów z rodzin wieloproblemowych oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w
podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Głównym miernikiem efektywności Programu Osłonowego będzie liczba osób objętych pomocą, w
tym dzieci i młodzieży.

2. PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 7, art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust 1, art. 106 ust.
5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.2013 r., poz. 182 ze zm.)
2. Uchwała Rady Ministrów 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)
3. Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 15/JJ/2012 z dnia 2.07.2012 r. w
sprawie polityki przyznawania i wyliczania świadczeń pieniężnych i rzeczowych OPS
Toszek.
3. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OSŁONOWYM
1. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" przysługuje:
a) osobom i rodzinom spełniającym przesłanki wymienione w art. 7 ust. 1-15 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza kryterium
odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określonego w art.
8 ust. 1 ww. ustawy,
b) osobom i rodzinom spełniającym przesłanki wymienione w art. 7 ust. 2-15 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium
odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określonego w art.
8 ust. 1 w/w ustawy.
2. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" nie jest wypłacany na dzieci i młodzież korzystające w czasie roku
szkolnego z dożywiania w placówkach oświatowych finansowane z ww. Programu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek
pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
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Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie
może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
4. KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY Z PROGRAMU OSŁONOWEGO
1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o
których mowa w pkt B, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w ustawie o pomocy społecznej.
4. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy wraz z następującymi
załącznikami:
a) dokumenty potwierdzające sytuację rodziny: zdrowotną, zawodową, finansową (np.
orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP o
posiadanym statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie lekarskie lub inne aktualne
dokumenty potwierdzające fakt choroby , ewentualnie inne ustalone z pracownikiem
socjalnym),
b) dokumenty potwierdzające dochody osoby/rodziny uzyskane w miesiącu
poprzedzającym
złożenie wniosku o pomoc, do dochodów osoby/rodziny wlicza się zasiłki: stały i
okresowy wypłacone w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc,
c) oświadczenie majątkowe.
5. W przypadku osób i rodzin, co do których pracownik socjalny może stwierdzić
marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie lub korzystanie w
sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów
finansowych (na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) zaleca się po
każdym miesiącu rozliczeniowym zobowiązanie osoby/rodziny do
rozliczenia
otrzymanej pomocy w formie dostarczenia pracownikowi socjalnego stosownych
dowodów zakupów artykułów spożywczych/ posiłków. W takich sytuacjach możliwe
jest również ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie w formie
świadczenia niepieniężnego.
6. Zabrania się przeznaczanie niniejszej pomocy na zakup artykułów spożywczych
alkoholowych, psychoaktywnych, odurzających.
5. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA I SPOSÓB JEGO KALKULACJI
1. Koordynator Sekcji Pracy Socjalnej i Sprawozdawczości do końca ostatniego kwartału
roku kalendarzowego dokonuje oceny potrzeb w zakresie dożywiania na rok kolejny,
biorąc w szczególności pod uwagę: zaplanowaną w planie finansowym pulę środków,
ilość planowanych osób do tej formy pomocy, okres przyznania pomocy, formy
dożywiania (zasiłki celowe, dożywianie w placówkach).
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2. Do obliczenia prawidłowej wysokości świadczenia stosuje się zasadę asygnowania do
końca ostatniego kwartału w planowanych w kolejnym roku kalendarzowym 10%
środków w formie rezerwy, stanowiących zabezpieczenie ciągłości dystrybucji środków
na wypadek zwiększenia w ciągu roku ilości dystrybuowanych świadczeń. Utrzymana
rezerwa, w tym powstałe ewentualne oszczędności, są włączane do podstawowej puli
środków w ostatnim kwartale rozliczeniowym.

3. W celu właściwego zaplanowania wysokości świadczenia dla każdego klienta w
przeliczeniu na 1 klienta, stosuje się następujące wyliczenie miesięcznego świadczenia
dla 1 klienta;

=

P - O
WxK

= X

P – Pula Środków Planowanych
O – Obligatoryjne koszty dożywiania dzieci w szkołach
W – Ilość miesięcy dożywiania
K – Ilość dożywianych klientów
X - Wartość miesięczna świadczenia na 1 osobę
4. Do końca I kwartału rozpoczynającego dystrybucję środków na dożywianie dokonywana
jest weryfikacja złożonego zapotrzebowania z planowanymi do otrzymania środkami z
budżetu państwa.
5. Wartość świadczenia co najmniej 1 raz na kwartał jest weryfikowana przez
Koordynatora Sekcji Pracy Socjalnej i Sprawozdawczości, na bazie której
przeprowadzana jest aktualizacja wysokości świadczenia w stosunku do posiadanych w
planie środków.
6. PODSTAWA WERYFIKACJI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W TYM
DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEZ PRACOWNIKA
1. W przypadku osób i rodzin, co do których pracownik socjalny może stwierdzić
marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie lub korzystanie w sposób
w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów
finansowych (na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) zaleca się po
każdym miesiącu rozliczeniowym zobowiązanie osoby/rodziny do rozliczenia otrzymanej
pomocy w formie dostarczenia pracownikowi socjalnego stosownych dowodów zakupów
artykułów spożywczych/ posiłków.
W takich sytuacjach możliwe jest również ograniczenie świadczeń, odmowa ich
przyznania albo przyznanie w formie świadczenia niepieniężnego.
2. W przypadku zmiany sytuacji zawodowej, dochodowej osoby/rodziny w trakcie
pobierania świadczenia i poinformowania o tym fakcie pracownika socjalnego
przeprowadzany jest ponowny wywiad środowiskowy w celu ustalenia aktualnej sytuacji
osoby/rodziny i weryfikacji uprawnienia do świadczeń.
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek
pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym
liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może
przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
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UZASADNIENIE

ma na celu ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej
sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin wieloproblemowych oraz osób
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
Podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą
rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom
wielodzietnymi niepełnymzabezpieczeniepotrzeb żywieniowych.
Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”

Ponadto Program przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą
udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor
szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w
formie posiłku.
Podjęcie uchwały z mocą od dnia 2 stycznia 2014r. jest uzasadnione tym, iż Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku od m-ca września 2013 r. dożywia 47 uczniów w 4 placówkach oświatowych
(Publicznym Przedszkolu w Toszku, Szkole Podstawowej w Toszku, Specjalnej Szkole
Podstawowej w Pyskowicach). Przyjęcie uchwały w późniejszym terminie pozbawi części uczniów
możliwości skorzystania z tej formy wsparcia w tym okresie, w tym wszystkie dzieci
niepełnosprawne uczęszczające do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pyskowicach.
Ponadto uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. co opóźniło prace
związane z uchwaleniemProgramu osłonowego przez Radę Miejską w Toszku.
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