
UCHWALA NR XXXI1/222/2014
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 10 Iutego2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dozywiania ,,Pomoc
panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy zdnia 8 marca I990r. o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), w zwiazku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. 2013 r. poz.182 i poz. 509) Rada Gminy Ostrowek
uchwala sie_, co naste_puje:

§ 1. Uchwala si? program osfonowy w zakresie dozywiania ,,Pomoc panstwa w zakresie dozywiania"
na lata 2014-2020, ktory stanowi zal^cznik do uchwaiy.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego, z mocqobowiazuj^cq. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przew y Rady

Andrecj Wtjewoda
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ZalacznikNr 1 do Uchwaly Nr XXXII/222/2014

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 10 Iutego2014r.

PROGRAM OSLONOWY W ZAKRESIE DOZYWIANIA ,,POMOC PANSTWA W ZAKRESIE
DOZYWIANIA" NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Podstawa^ realizacji programu oslonowego Gminy Ostrowek w zakresie dozywiania w ramach
programu wieloletniego ,,Pomoc panstwa w zakresie dozywiania,, na lata 2014-2020 zwanego dalej
,,Programem,, jest art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spolecznej ( Dz. U. z 20 1 3 r. poz. 1 82, z 20 1 1 r. Nr 8 1 , poz. 440, z 20 1 3 r. poz. 509 ).

Program jest utworzony i przyjety przez Rad? Gminy Ostrowek w zwia^zku ustanowienicm przez
Rad? Ministrow wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania
,,Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Program b?dzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasi^giem mieszkancow gminy
Ostrowek.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i mlodziezy z rodzin o niskich
dochodach lub znajduja^cych sit? w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki spolecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu zycia rodzin o niskich dochodach;

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i mlodziezy;

3) ksztaltowania wlasciwych nawykow zywieniowych.

Ocena sytuacji warunkujaca realizacjf programu

W roku 2013zterenu Gminy Ostrowek objetych bylo 104 rodzin wymagajq.cych pomocy
w postaci dozywiania. Ogolem z tej fbrmy pomocy skorzystato 185osob, w tym 62 dzieci do
7 roku zycia, 1 12 dzieci i mlodziezy kontynuuja^cych nauk? w szkolach podstawowych, gimnazjum
i szkolach ponadgimnazjalnych oraz 1 1 osob niepemosprawnych.

Ubostwo rodzin, zjawisko niedozywiania dzieci i uczniow a takze znacz^ce wysokie wydatki na
zywnosc pogarszaja. standard zycia rodzin, a tym samym ograniczaja^ mozliwosc zabezpicczenia
podstawowych potrzeb zyciowych pozostaja^cych na ich utrzymaniu dzieci.

dzieci i uczniow zglaszaja^cych ch?c zjedzenia posilku pozwoli na zabczpieczenie ich
podstawowych potrzeb zywieniowych.

W zwiazku zwymogami programu ,,Pomoc panstwa w zakresie dozywiania,, na lata 2014-2020
zasadne jest wprowadzenie programu oslonowego na poziomie gminy w zakresie dozywiania.

Podmiory realizuj^e program

Program realizuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku we wspotpracy z innymi
samorzq.dowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoly podstawowe, gimnazjum).
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Koordynatorem programu jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela si^ wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjecia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukoriczenia nauki w s/kole ponadgimnazjalnej.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeri albo dziecko wyraza chec zjedzenia
posttku, odpowiednio dyrektor szkoly lub przedszkola informuje osrodek pomocy spotecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formic posiiku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa si?, bez wydania decyzji administracyjnej przyznaja^cej
posUek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu srodowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniow, ktorym ma bye udzielona pomoc w ww. sposob, nie moze
przekroczyc 20% liczby i uczniow dozywianych w szkolach i przedszkolach na lerenie gminy
w poprzednim miesia^cu kalcndarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z srodkow wtasnych gminy oraz dotacj! z budzetu panstwa
otrzymanej w ramach dollnansowania wielolelniego programu wspierania fmansowego gmin
w zakresie dozywiania ..Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporza^dzana bedzie kwartalna i roczna informacja przedstawiana Wojtowi
Gminy Ostrowek.a nasti^pnie przekazywana Wojewodzie Lodzkiemu w ramach rozliczania
wieloletnlego programu wspierania tlnansowego gmin w zakresie dozywiania ..Pomoc panstwa
w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 przyjetego uchwata^ Nr 221 Rady Ministrow zdn ia
10grudnia20l3r . (M. P. z2013r.. poz. 1024).
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