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UCHWAŁA NR II.15.2018
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie
Czernichów na lata 2019-2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie
Czernichów na lata 2019-2023” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 3. Uchyla się Uchwałę nr IV.14.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie
przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 20152020.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski
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Załącznik do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Czernichów
z dnia 17 grudnia 2018 r.
PROGRAM OSŁONOWY DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
W GMINIE CZERNICHÓW NA LATA 2019-2023
1. Podstawa prawna i uzasadnienie realizacji programu.
Podstawę prawną dla wdrożenia programu stanowią art. 17 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),
w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M. P. z 2018 r.,
poz. 1007)
Program osłonowy w zakresie dożywiania adresowany w szczególności do:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
pochodzących z rodzin zamieszkujących na terenie gminy Czernichów oraz znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji.
W treści uchwały Rady Ministrów uwzględniono też możliwość finansowania dożywiania dzieci
i młodzieży wywodzącej się z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego
w przepisach o pomocy społecznej, o ile gmina uchwali program osłonowy adresowany do tej grupy
mieszkańców.
Z uwagi na to, że w gminie Czernichów od kilku lat udzielana była pomoc w formie dożywiania
również dzieciom z rodzin, w których dochód przekracza ustawowe kryterium i występują szczególnie
uzasadnione powody dla zastosowania tego rodzaju wsparcia, zasadne jest wdrożenie programu
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.
2. Diagnoza społeczna.
Rodziny doświadczające trudności życiowych korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Problemy
dotyczą nie tylko rodzin najuboższych, lecz także rodzin posiadających dochody, które w niewielkim
stopniu przekraczają ustawowe kryteria dochodowe a borykają się z innymi problemami, które
uniemożliwiają zapewnienie właściwych warunków do opieki i wychowania dzieci i młodzieży, w tym
zapewnienia im jednego gorącego posiłku.
W rodzinach niespełniających kryteriów dochodowych określonych w przepisach o pomocy społecznej,
z których dzieci korzystały z dożywiania na przestrzeni minionych lat, obserwowano zróżnicowane
problemy, w tym szczególnie:
1) zaniedbania opiekuńcze,
2) samotne wychowywanie dziecka,
3) uzależnienia,
4) brak prawidłowych wzorców żywienia rodziny,
5) długa nieobecność rodziców w domu w ciągu dnia.
Sporadycznie występowały także inne powody uzasadniające konieczność udzielenia wsparcia
w formie dożywiania.
3. Cel programu
Celem programu osłonowego w zakresie dożywiania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin
problemowych z trenu gminy Czernichów, nie spełniających kryteriów dochodowych do dożywiania
w myśl przepisów o pomocy społecznej, co najmniej jednego ciepłego posiłku (dania) w ciągu dnia,
w szczególności w okresie uczęszczania na zajęcia szkolne i przedszkolne.
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Wdrożenie programu przyczyni się do osiągnięcia istotnych rezultatów, między innymi:
1) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
2) poprawy warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
3) utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych,
Zakłada się, że osiągane rezultaty przyczynią się do poprawy warunków życiowych dzieci
i młodzieży wychowującej się w rodzinach problemowych na terenie gminy.
4. Sposób realizacji i finansowania programu
Program osłonowy obejmujący dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin problemowych będzie
realizowany poprzez zapewnienie ciepłego posiłku w przedszkolach, szkołach podstawowych na terenie
gminy Czernichów oraz w innych placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież
z rodzin zamieszkujących na terenie gminy, zwanych dalej „placówkami oświatowymi”.
Posiłki dla dzieci zapewniane będą przez stołówki szkolne lub przez zakup usługi cateringowej.
Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach,
w których dochód jest wyższy, niż określają to przepisy ustawy o pomocy społecznej, oraz występują
szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania, w tym:
1) niepełnosprawność,
2) choroba,
3) uzależnienie,
4) wielodzietność (wychowywanie trojga i więcej dzieci),
5) rodziny niepełne,
6) sytuacja kryzysowa w rodzinie (śmierć, wypadek lub nagła choroba członka rodziny),
7) klęska żywiołowa lub ekologiczna (pożar, huragan, powódź itp.)
oraz w innych uzasadnionych sytuacjach.
Dzieci i młodzież zgłoszone do udziału w programie zostaną wskazane przez dyrektorów placówek
oświatowych kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie, po wcześniejszym
wyrażeniu przez dziecko chęci jedzenia posiłków lub uzyskaniu informacji o potrzebie dożywiania od
wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza.
Ustala się, że dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie do dożywiania będzie wykaz
zawierający imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, adres zamieszkania oraz
adres szkoły, do której dziecko uczęszcza. Powyższy dokument stanowić będzie zapotrzebowanie na
przygotowanie posiłków oraz potwierdzenie liczby posiłków, które w danym miesiącu powinny być
sfinansowane w ramach programu.
Dyrektor placówki oświatowej może upoważnić wychowawców lub pedagogów szkolnych do
poinformowania rodziców lub opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w programie o tym
fakcie.
Program osłonowy w zakresie dożywiania finansowany jest ze środków własnych gminy Czernichów
oraz dotacji z budżetu państwa.
5. Monitoring programu
Wdrażanie programu osłonowego w zakresie dożywiania będzie systematycznie monitorowane.
Monitoring obejmuje następujące wskaźniki:
1) rzeczywistą liczbę dzieci i młodzieży objętych dożywianiem,
2) koszt dożywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym,
3) liczbę wydanych posiłków,
4) rodzaj posiłku (jednodaniowy, dwudaniowy, itp.)
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5) udział procentowy dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w ramach programu osłonowego w stosunku do
ogólnej liczby dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w gminie (stan z miesiąca poprzedzającego, a w
miesiącu wrześniu – z czerwca).
Osiąganie wskaźników będzie monitorowane w okresach kwartalnych i miesięcznych. Monitoring
kwartalny obejmuje wskaźniki od numeru 1 do numeru 4. Wskaźnik nr 5 będzie podlegał
monitorowaniu w okresach miesięcznych, dla sprawdzenia warunku ustalonego w pkt III.1.4.
Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała nr
140 RM), iż dzieci i młodzież objęte programem osłonowym stanowią nie więcej niż 20% w stosunku
do wszystkich dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania na terenie gminy w poprzednim miesiącu
a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
Rozliczenia z realizacji programu dokonywać będą dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli,
w których prowadzone jest dożywianie, sporządzając rozliczenie w zakresie wskaźników nr 1, nr 2, nr 3.
Rozliczenia wskazujące liczbę dzieci oraz wartość świadczeń przedkładane będą głównemu
księgowemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w celu weryfikacji wydatków na
realizację programu osłonowego oraz planowania dodatkowych środków w przypadku wystąpienia
takiej potrzeby.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie monitorować będzie dane dotyczące
wskaźników nr 4 i nr 5. Raporty kwartalne zawierające pełny zakres monitorowanych wskaźników
stanowić będą element sprawozdań statystyki publicznej.
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6. Harmonogram realizacji.
Program osłonowy dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 2019-2023 będzie
realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:
Lp.

Zadanie

Termin

1

Rozpoznanie potrzeb w zakresie dożywiania
dzieci i młodzieży z rodzin problemowych

Styczeń –
grudzień każdego
roku

2

Sporządzenie list dzieci i młodzieży do
zakwalifikowania do udziału w programie
i przekazanie ich kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Styczeń –
grudzień każdego
roku

3

Potwierdzenie zakwalifikowania dzieci
i młodzieży do programu osłonowego

Do 5. dni od dnia
złożenia wykazu
przez dyrektora
placówki
oświatowej

4

Przekazanie środków finansowych (w transzach
miesięcznych) na realizację programu
osłonowego na rachunek bankowy GOPS
Opracowanie rozliczeń monitorujących
realizację programu osłonowego i przekazanie
ich do głównego księgowego GOPS

Styczeń –
grudzień każdego
roku
Do 8. dnia
każdego miesiąca

Prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci
i młodzieży objętych programem osłonowym
w celu wspólnego podjęcia działań
zmierzających do rozwiązania problemu lub
minimalizowania jego skutków.
Opracowanie raportów kwartalnych
zawierających pełny zakres monitorowanych
wskaźników stanowiących element sprawozdań
statystyki publicznej

W trakcie trwania
programu

6

7

8

Do 15. dnia
miesiąca po
zakończeniu
kwartału

Osoby/podmioty odpowiedzialne za
realizację zadania
Dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu gminy, dyrektorzy placówek
oświatowych, do których uczęszczają
dzieci i młodzież z rodzin
zamieszkujących na terenie gminy.

Dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu gminy, dyrektorzy placówek
oświatowych, do których uczęszczają
dzieci i młodzież z rodzin
zamieszkujących na terenie gminy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Skarbnik gminy
Dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu gminy, dyrektorzy placówek
oświatowych do których uczęszczają
dzieci i młodzież z rodzin
zamieszkujących na terenie gminy.
Wychowawcy dzieci i młodzieży objętych
programem osłonowym i pedagodzy
szkolni
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski

