
UCHWAŁA NR XXXIX/366/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania na lata 2018-2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) w związku z Uchwałą 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 (M. P. z 2015 r. poz. 821 ze zm.)  Rada Miejska w Bierutowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 
2018-2020”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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Załącznik do Uchwały nr XXXIX/366/18 z dnia 22.02.2018r. 

                                                                                               Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu osłonowego 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2018 – 2020”. 

 

 

Gminny program dożywiania na lata 2018-2020 

 

 
Gminny program dożywiania na lata 2018-2020, w zakresie dożywiania dzieci do czasu 

podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz innych osób zagrożonych brakiem posiłku lub żywności, zwany 

dalej „Programem”, jest programem osłonowym, realizowanym zgodnie z art. 17 ust. 1 

pkt 3 i pkt 14 i art. 17 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej(Dz.U z 2017.1769 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 w 

sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 20120 (M.P  2015.821 

ze zm.) 

II. Cele programu. 

1. Cel strategiczny.   

Celem strategicznym Programu jest 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 

niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

1. Cele szczegółowe programu.  

Cele szczegółowe Programu wyrażają się poprzez działania podejmowane w zakresie: 

1.1 Dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się 

w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w podeszłym wieku, chorych, 

niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

1.2  Zapewnienia posiłku lub żywności albo środków pieniężnych na ich zakup dla 

osób zagrożonych brakiem posiłku lub żywności. 

1.3 Poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz poziomu życia rodzin o niskich 

dochodach. 

1.4 Kształtowania właściwych nawyków żywieniowych i upowszechnianie zdrowego 

stylu żywienia.  

III. Uzasadnienie realizacji programu. 

1. Uwarunkowania mającej wpływ na sytuację osób i rodzin. 

Ubóstwo jest stanem, w którym jednostce, czy grupie społecznej brakuje środków na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznanych, jako niezbędne. Mierzalnym jego 

wyznacznikiem jest dochód niższy, niż kryterium dochodowe określone dla danej osoby bądź 

rodziny.  

Problem ubóstwa dotyczy większości osób i rodzin korzystających z pomocy Miejsko 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i stanowi poważny problem, przede wszystkim, 
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dlatego, że godzi w byt biologiczny dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności 

osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, jak również wyznacza 

warunki oraz możliwości ich egzystencji.  

2. Ocena sytuacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zakwalifikowanych do 

uczestnictwa w programie.  

Liczba mieszkańców gminy (stan na koniec roku 2017) wynosiła 9963, z czego 

średnio około 9 % objęta jest pomocą społeczną w tym ok. 29% z powodu konieczności 

zapewnienia posiłku.  

 

Analiza danych wykazuje, że zarówno liczba korzystających z pomocy społecznej jak 

i liczba dzieci oraz uczniów objętych pomocą w formie dożywiania utrzymuje się na stałym 

poziomie, w tym stanie faktycznym zadaniem priorytetowym dla ośrodka pomocy społecznej 

jest ochrona i poprawa warunków oraz jakości życia, jak również wspieranie rodzin ubogich i 

zagrożonych ubóstwem poprzez tworzenie i wdrożenie skutecznego programu osłonowego.  

IV. Realizacja programu  

1. Koordynacja Programu.  

1.1Koordynatorem Programu w gminie Bierutów jest Burmistrz Bierutowa. Burmistrz 

Bierutowa realizuje program przy pomocy Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Bierutowie. 

1.2 Wykonanie Programu odbywać się będzie we współpracy ze szkołami i przedszkolami 

działającymi na terenie gminy Bierutów oraz innymi podmiotami realizującymi Program 

wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2018-2020”. 

 

2. Zasady udzielania pomocy. 

2.1 Dążąc do ograniczenia niekorzystnych zjawisk program osłonowy skierowany jest do 

dzieci i młodzieży oraz innych osób z rodzin o niskich dochodach i osób dorosłych 

znajdujących się w trudnej sytuacji, a w szczególności: 

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

- osób i rodzin znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej. 

2.2 Wysokość odpłatności ponoszonej przez rodziców lub osoby starsze w ramach 

Programu określa dochód odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w 

rodzinie w następujący sposób: 

- dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej nieprzekraczający 200% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej – nieodpłatnie 

- dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej powyżej 200% do 220% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej –odpłatność w wysokości 20% kosztów posiłku 

- dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej powyżej 220% do 250% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej – odpłatność w wysokości 40% kosztów posiłku 
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- dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej powyżej 250% do 260% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej – odpłatność w wysokości 60% kosztów posiłku  

- dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej powyżej 260% do 280% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej – odpłatność w wysokości 80% kosztów posiłku  

 - dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej powyżej 280% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej – odpłatność 100% kosztów posiłku 

2.3 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 pomocy, 

o której mowa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w drodze rodzinnego 

wywiadu środowiskowego.  

2.4 Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 2.3 nie może 

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

terenie gminy, w poprzednim miesiącu kalendarzowym, na podstawie wydanych decyzji 

administracyjnych. 

3. Planowane działania. 

3.1 Zabezpieczenie środków pieniężnych na realizację Programu. 

3.2 Organizowanie pomocy w formie zakupienia posiłku dla dzieci do czasu podjęcia 

nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w 

szkołach i przedszkolach, rodzin i osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy 

Bierutów. 

3.3 Współpraca z placówkami oświatowymi z terenu gminy oraz innymi podmiotami 

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

3.4 Świadczenie pomocy w formie rzeczowej w zakresie zakupu żywności lub w formie 

pieniężnej w zakresie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

3.5 Posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, uczęszczających do placówek oświatowych z 

terenu gminy, rodzin i osób dorosłych przygotowuje, dowozi i wydaje wyłoniona w 

drodze przetargu/zapytania ofertowego firma cateringowa.  

3.6 Dzieci i uczniowie, uczące się poza gminą spożywają posiłek w placówkach, w 

których objęte są nauczaniem, zgodnie z umową zawartą między kierownikiem M-GOPS 

a wykonawcą usługi.  

3.7 Świadczenie pomocy w formie rzeczowej w zakresie zakupu żywności lub w formie 

pieniężnej w zakresie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przyznaje się 

stosownie do określonych potrzeb.  

4. Zasoby niezbędne do uzyskania założonych celów. 

4.1 Program zgodny jest z: 

- Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bierutów 

na lata 2018-2028; 
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- Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-

2020”; 

- ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze 

zm.). 

4.2 Program finansowany jest z środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu 

państwa. 

4.3 Zadania merytoryczne wykonuje zespół pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, przy współpracy ze szkołami i przedszkolami działającymi na 

terenie gminy oraz innymi podmiotami realizującymi program „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

4.4 Bazę żywieniową zapewniają szkoły i przedszkola działające na ternie gminy 

Bierutów oraz inne podmioty realizujące. 

 

5. Przewidywane rezultaty programu.  

5.1 Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz rodzin i osób 

dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej..  

5.2 Polepszanie stanu zdrowia dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i 

uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

5.3 Poprawa sytuacji życiowej osób i rodzin osób i rodzin znajdującym się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pozbawianych posiłku lub żywności,  

5.4 Promocja zdrowego stylu żywienia. 

 

V. Finansowanie programu. 

1. Program finansowany jest z środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu 

państwa.  

2. Dotacja celowa przekazywana jest gminie na podstawie porozumienia zawartego w tej 

sprawie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Bierutowa, z uwzględnieniem 

w szczególności liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w 

zakresie dożywiania, dowozu posiłków, a także sytuacji finansowej gminy. 

2. Wysokość środków z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych Programem 

określa ustawa budżetowa na dany rok budżetowy. 

3. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. Wysokość środków własnych wydatkowanych na wykonanie Programu nie może być 

mniejsza niż 40% planowanego kosztu dożywiania ogółem, na dany rok jego realizacji. 

Wysokość środków własnych może ulec zmniejszeniu na wniosek Burmistrza Bierutowa 

skierowany do Wojewody Dolnośląskiego. 

5. Wysokość środków własnych wydatkowanych na realizację działań przewidzianych 

Programem określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Bierutowie na dany rok 

budżetowy. 

 

VI. Monitoring realizacji programu. 
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1. Realizacja Programu będzie monitorowana dla oceny założonych celów strategicznych 

oraz przewidywanych rezultatów, a także działań skierowanych na rzecz beneficjantów 

oraz skuteczności środków i narządzi. 

2.  Podstawę monitoringu stanowić będzie zbiór i analiza danych statystycznych 

ilościowych i jakościowych, uzyskanych w toku realizacji Programu. 

 

3. Kwartalną informację o realizacji Programu Burmistrz przekaże do wojewody w 

terminie do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w zakresie: 

- rzeczywista liczba osób objętych pomocą w zakresie dożywiania w podziale na 

grupy osób korzystających z pomocy w ramach realizacji pomocy; 

- koszt realizacji pomocy – ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji 

budżetu państwa w tym: koszt posiłków i średni koszt jednego posiłku oraz ich 

dowozu;  

- liczba i rodzaj posiłków; wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w 

ramach realizacji pomocy; 

- liczba zasiłków celowych; 

- koszt świadczeń rzeczowych – ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji 

budżetu państwa; 

- liczba świadczeń rzeczowych; 

- inne koszty – ogółem; 

- szacunkowa liczba osób wymagających dożywiania, nieobjętych tą formą 

pomocy, w podziale na grupy osób korzystających z pomocy w ramach realizacji 

pomocy, w układzie „ogółem” i „w tym z powodu: braku środków, braku 

warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłków, niechęci 

rodziców lub dzieci do korzystania z tej formy pomocy, z innych powodów”; 

- informacja dotycząca bazy żywieniowej. 

 

VII Harmonogram realizacji „Gminnego programu dożywiania na lata 2018-2020”.  

 
 

Zadania 
 

 

Działania 
 

Podmiot 

odpowiedzialny 

 

 

Termin 

Działania 

legislacyjne. 

1. Opracowanie uchwały w 

sprawie realizacji 

programu. 

2. Organizowanie przetargu 

na sporządzenie i 

dostarczenie posiłku do 

szkół. 

Kierownik M-

GOPS 

 

Styczeń 2018 

 

 

Grudzień - 2018, 

2019 

Zabezpieczenie 

środków 

finansowych. 

3. Uwzględnienie środków 

na realizację w budżecie 

gminy. 

 

4. Zawarcie porozumienia w 

sprawie dotacji celowej. 

Kierownik M-

GOPS 

Skarbnik UG 

 

Burmistrz 

Bierutowa, 

Skarbnik 

Gminy 

styczeń/luty 

2018,2019 
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Wdrożenie 

programu 

4. Rozeznanie potrzeb w 

zakresie liczby dzieci i 

uczniów wymagających 

pomocy w formie posiłku. 

5. Rozeznanie potrzeb w 

zakresie osób 

wymagających pomocy w 

formie zasiłku celowego, 

w tym i celowego na 

zakup posiłku. 

6. Promocja Programu. 

 

Pracownicy 

socjalni 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

„ 

  

Rok/2018,2019,

2020 

„ 

 

 

 

 

 

„ 

 

Realizacja programu  

 

7. Świadczenie pomocy w 

zakresie bezpłatnego 

posiłku dla dzieci i 

uczniów w szkole, na 

podstawie decyzji oraz 

bez decyzji 

administracyjnych  

8. Świadczenie pomocy w 

formie rzeczowej w 

zakresie zakupu żywności 

lub w formie pieniężnej w 

zakresie zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub 

żywności. 

9. Współpraca z placówkami 

oświatowymi i innymi 

podmiotami realizującymi  

program Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania na 

lata 2014-2020”. 

Pracownicy 

socjalni 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 „ 

  

Rok/2018,2019,

2020 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

„ 

Monitoring  10. Zbieranie i analiza danych 

statystycznych 

ilościowych i 

jakościowych . 

11. Przekazywanie 

sprawozdań do DUW. 

 

Pracownicy 

socjalni 

 

 

„ 

 

Rok/2018,2019,

2020 

„ 
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