
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/515/14 

RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego, lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 

2014 - 2020 „Pomoc gminy Niepołomice w zakresie dożywiania”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Niepołomicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się wieloletni, lokalny program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 

Niepołomice w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach 

Marek Ciastoń 
 

 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/515/14 

Rady Miejskiej w Niepołomicach 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

Wieloletni, lokalny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 

„Pomoc gminy Niepołomice w zakresie dożywiania” 

 

I. Podstawa prawna Programu: 

Wieloletni, lokalny program osłonowy na lata 2014 – 2020 „Pomoc gminy Niepołomice w zakresie 

dożywiania”, zwany dalej „programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 w/w ustawy. 
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II. Ocena sytuacji warunkujących realizację Programu: 

Działania gminy Niepołomice w latach 2006 – 2013, tj. w okresie obowiązywania wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), zmierzały do ograniczenia zjawiska 

niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, poprzez zapewnienie im właściwego żywienia oraz profilaktykę 

i edukację w tym obszarze. Dzięki tego rodzaju działaniom, gmina zwiększała pomoc socjalną 

realizowaną na rzecz najuboższych, przede wszystkim w formie gorących posiłków. Poprzez zapewnienie 

dostępu do dobrych i bogatych jakościowo w wartości odżywcze posiłków, oddziaływania te pozytywnie 

wpłynęły na zdrowie najmłodszych mieszkańców oraz kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych. 

Pomocą w formie dożywiania w postaci gorących posiłków objęte były dzieci i uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, zarówno z rodzin o niskich dochodach, jak również rodzin, 

które nie spełniały kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Rodziny 

te niejednokrotnie borykały się z trudną sytuacją życiową, a posiadane przez nie dochody nie wystarczały 

na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Pomocą tą objęte były także dzieci i uczniowie do 

czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych, których sytuacja dochodowa, rodzinna bądź ekonomiczna, 

z różnych przyczyn nie mogła zostać ustalona w drodze wywiadu środowiskowego. W przypadku tych 

ostatnich pomoc przyznawana była doraźnie, w oparciu o decyzję dyrektora szkoły/przedszkola 

i stanowiła szybką reakcję na pomoc dziecku wyrażającemu chęć zjedzenia posiłku, pomimo braku 

dopełnienia wszystkich formalności przez rodziców. 

Dane statystyczne dotyczące liczby dzieci i uczniów objętych w latach 2011 – 2013 pomocą w postaci 

gorącego posiłku, w tym w trybie nie wymagającym przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

i wydania decyzji administracyjnej, zawiera poniższa tabela: 

 rok 

 liczba dzieci objętych dożywianiem 

na podstawie decyzji 

administracyjnej 

 liczba dzieci objętych dożywianiem bez 

decyzji administracyjnej 
ogółem 

2011  328  9  337 

2012  288  16  304 

2013  273  27  300 

Jak wynika z analizy ww. danych, corocznie dożywianych bez możliwości wydania decyzji 

administracyjnej, a jedynie na podstawie pisemnej informacji dyrektora szkoły lub przedszkola o woli 

skorzystania przez dziecko z posiłku jest od 9 do 27 dzieci i uczniów. 

 

III. Cele Programu oraz termin realizacji: 

Cel główny Programu: 

Zapobieganie zjawisku niedożywienia dzieci i uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, poprzez objęcie wsparciem także dzieci i uczniów, którzy wyrażają chęć zjedzenia gorącego 

posiłku w szkole / w przedszkolu, przy jednoczesnym braku dopełnienia przez rodziców formalności 

niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej, bądź braku możliwości ustalenia sytuacji rodzinnej, 

dochodowej i zdrowotnej rodziny z innych powodów. 

Program stanowi element polityki społecznej gminy w zakresie: 

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, 

- poprawy warunków funkcjonowania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Czas realizacji projektu: 2014 – 2020 rok. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 915



IV. Adresaci Programu 

W ramach Programu udziela się wsparcia: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy wyrażają chęć zjedzenia gorącego 

posiłku w szkole / w przedszkolu, przy jednoczesnym braku dopełnienia przez rodziców formalności 

niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej, bądź braku możliwości ustalenia sytuacji rodzinnej, 

dochodowej i zdrowotnej rodziny z innych powodów. 

 

V. Tryb przyznawania pomocy w ramach Programu 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie, a w trybie nagłym telefonicznie bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach 

o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

2) Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez 

przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

3) Liczba dzieci i uczniów, którym może zostać udzielona pomoc w trybie, o którym mowa w pkt1 i 2, 

nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 

gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

4) Szkoły i przedszkola funkcjonujące na terenie gminy oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Niepołomicach zobowiązane są do ścisłej współpracy w zakresie bieżącego monitoringu zachowania 

limitu, o którym mowa w pkt 3. 

5) Uruchomienie pomocy przez dyrektora szkoły lub przedszkola w formie posiłku dla danego dziecka 

w trybie, o którym mowa w pkt 1 i 2, poprzedzone zostaje ustaleniem w oparciu o dane przedstawione 

przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach czy pomoc ta, swoim zakresem 

nie wykracza poza limit, o którym mowa w pkt 3. 

6) W przypadku przyznania pomocy w trybie pkt 1 i 2, szkoły / przedszkola we współpracy z Miejsko – 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niepołomicach zobowiązane są do podjęcia działań 

zmierzających do jak najszybszego dopełnienia wszystkich formalności niezbędnych do wydania decyzji 

administracyjnej przyznającej dziecku gorący posiłek. 

7) W zakresie pomocy przyznanej w trybie, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie stosuje się postanowień uchwały 

Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc 

realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych 

(świadczenie rzeczowe) dla osób / rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia 

kryterium przyznano w/w wsparcie, w części nakazującej zwrot wydatków gminy w całości (§ 2 w/w 

uchwały). 

 

VI. Realizatorzy Programu 

Program realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach 

jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami 

prowadzonymi przez podmioty niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu gminy 

Niepołomice. 

Koordynatorem realizacji programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. 
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VI. Finansowanie programu 

- środki własne gminy, 

- środki z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej, przyznawanej na postawie art. 115 ustawy o pomocy 

społecznej, tj. w oparciu o postanowienia Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, ustanowionego 

uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. 

 

VII. Monitoring programu 

Z realizacji programu sporządzane będą kwartalne i roczne informacje, w trybie oraz terminach 

określonych dla gmin przez Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach 

Marek Ciastoń 
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