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UcHwAŁA Nr xxxv/192l2014

Rady Gminy w Czerminie

z dui& 29 styczni& 2014 roku

w sprawie przYjęcir programu oslonowego Gminy czołmin

'Pomoc 
piny w zakresie doźrywiania'' n^ l^la 2014 - 2020.

Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkt. 15' ań. 40 ust. 1 i art 42 lstawy z dnia 8 malca 1990r. o
samorządzie grninnym (t j. Dz- U. z20l3t' poz. 594 z późnzf,n.), oraz na podstawie ań. 17
ust. 2 pkt 4 usta1ły z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U - z20l3l.' poz. l82 zpóźn zm.), R'dla Gminy w czerminie uchwalą co następuje:

s1.

Uchwala się Fo$am osłonowy Gminy Czermin,'Pomoc pdny w zakresię dożywiania'' na
lata20l4 _2020'który stanowi załągznik do niniejszej uchwĄ.

s2.

wykonanie 9ch}ł'ały powierza się wójtowi Gminy Czermin.

s3.

Uchwała wchodzi w źrycie z dniem podjęcia z mocą obowią,zującą od dnia 1 lutego 2014 r.

P RzEw oD NIc zĄcY
RADY GMINY2r'
Śłn nfgłóu: Leś



załącznik do uchwały
Nr XXXV/1922014

Rady cminy w Czerminie
zdnia2g srycnia

2014 roku

PRoGRAM osŁoNowY GMINY CZERMIN

'PoMoc GMINY w ZAKRESIE DożYWIANIA"

NA LATA 2014 - 2O2O

I. Podstawa prawna programu

Prograrn,,Pomoc gminy w zakesię doŹywiania'' jest plogramem osłonowym
w rozumieniu ań. 17 ust' 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadan
własnych gminy o charaktęrze obowiązkowym \ł zakręsię pomocy społecznej, o których
mowa w alt' 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 usta\ły o pomocy społecznej.
Plogram jest utwoizony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakesie
dożywiania'' na lata 20 ] 4 - 2020 (M' P. z20|3 r., poz. 1024)'
Program będzie realizowany w latach 2014 - 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców
Gminy Czermin.

II. Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i młodzięży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej s}'tuacji.

Program jest spójny z polityką społeczną panstwa w zakesie:
o poprawy p<lziomu życia rodzin o niskich dochodach;
. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŹy;
. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

llI.ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W 2013 roku na terenie Gminy Czermin wsparciem w ranach realizowanego
programu ,'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' objęto 3ó6 osób, w t}m I34 dzieci
i fiłodzieŻy. W ramach realizowanego dożywiania w trybie udzielania pomocy w postaci
posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu
środowiskowego wspalcięm objęto 7 uczniów.

Zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży spowodowane jest trudną s},tuacją matęńalną
rodzin. Wysokie Wydatki na Ąrwność ograniczajq możliwość zabezpięczenia podstawo\łTch
potzeb, a tym sam;'rn pogarszają standard życia rodzin. W związku z powyższym objęcie
pomocą dzieci i młodzieży zg)aszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenle



ich podstawowych potrzeb ż}'\łięniowych i zminima]izuje ryzyko wystąpienia głodu czy
niedożywiania.

W zwiąku z wymogami wielolętnięgo programu wspierania finansowego gmin
w zakresię doż}Ąviania ,Pomoc państwa w zakesie dożIłiania'' na lata 2014 202o zasadne
jest wprowadzenie niniejszego ptogramu osłonowego.

IV. Podmiob realizuj{ce program

Program realizuje Grninny ośrodek Pomocy Społęcznęj w Czerminie jako
samorządowa jednostka pomocy społecznej we wspóĘracy z innymi samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły) oraz szkołami lub przedszkolami
prowadzonymi plzez inne samorządy gmirrne albo podmiotami plo\ładzącymi szkoły lub
przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzię.i i miodzież z terenu Gminy Czermin.

Kooldynatorem prograrnu jęst Gminny ośrodek Pomocy Społeczrrej w Czerminie.

V, Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:
. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawo\łej;
o uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wylża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio d1'rektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny ośrodek
Pomocy Społecznej w Czerminie o potrzebie udzielęnia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takięj pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego w}'\łiadu środowiskowęgo.
Liczba dzięci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób' nię może
Wzękrocryć 20 yo liczby uczniów doż}'\łianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu kalendałzowym'

VLFinansowanie programu

Plogramjest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu palistwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakesie dożywiania 

''Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania'' Dalala20l4 - 2020'

VII. Monitoringprogramu

Z realizacji programu sporządzana jest kwańalna i roczna informacja, będąca
elementęm składowym rozliczania więlolętnięgo programu wspierania finansowego gmin
w zakesie dożywiania ,,Pomoc palistwa w zakr€sie dożywiania" na \ata 2014 - 2020
przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministów z dnia 10 $udnia 2013r' (M. P. z 2013t'' poz'
t024).


