
UCHWAŁA NR LI/442/2014
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 23 stycznia 2014 roku

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. 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 2013 r. poz. 1024) Rada Miejska w Płońsku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/442/2014

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 23 stycznia 2014 roku

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020 

Dnia 10 grudnia 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim z 17 grudnia 2013 r., poz. 1024. 

Odmiennie niż w latach ubiegłych, gdy obowiązywała ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, aby wojewoda mógł przekazać środki finansowe 
na wsparcie gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych 
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, niezbędne stało się przyjęcie 
przez gminę programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy. 

Program osłonowy potwierdza chęć realizacji przez gminę celów zawartych w Programie Rady Ministrów 
na lata 2014-2020. Zwraca uwagę na kwestie związane z dożywianiem dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin znajdujących się w rożnych 
sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska

Id: 94019716-F107-4CA7-A16D-52A158410330. Podpisany Strona 2



 

 

 

 

PROGRAM OSŁONOWY  

W ZAKRESIE   DOŻYWIANIA 

„POMOC GMINY W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA” 

NA  LATA 2014-2020 

 

I. PODSTAWA   PRAWNA 

 

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym                   

w rozumieniu art. 17 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 

pkt 3 i pkt 14 ww. ustawy. 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 na terenie Gminy Miasto Płońsk. 

Program został utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Płońsku w związku                 

z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wpierania finansowego gmin 

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

(M.P. z 2013, poz. 1024)  

 

II. CEL   PROGRAMU 

 

Celem programu jest ograniczenie i zminimalizowanie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji                      

z uwagi na wysoki poziom bezrobocia oraz osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych.  

 Pogram jest elementem lokalnej polityki społecznej gminy w zakresie: 

− poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

− poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

− kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr LI/442/2014

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 23 stycznia 2014 r.
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III.  OCENA  SYTUACJI  WARUNKUJ ĄCA  REALIZACJ Ę  PROGAMU 

 

 Niedożywienie oraz nieprawidłowy sposób żywienia dzieci i młodzieży to narastający 

poważny problem. Niedożywienie oznacza niedostarczenie odpowiedniej liczby posiłków  

w ciągu dnia, a także spożywanie posiłków ubogich w składniki odżywcze, takie jak białka, 

witaminy, węglowodany i składniki mineralne. Ich niedobór może przyczynić się do licznych 

zaburzeń organizmu, a w konsekwencji do zahamowania prawidłowego rozwoju fizycznego  

i psychicznego dziecka. Staje się to często powodem odrzucenia przez rówieśników. Niestety, 

statystyki pokazujące stan niedożywienia w Polsce są smutne. Jak wykazały badania 

przeprowadzone w kwietniu 2013 r., w Polsce ponad 160 tys. dzieci w wieku 7-12 lat cierpi  

z powodu niedożywienia. 

370 tys. dzieci uczęszczających do szkół podstawowych nie odżywia się w sposób niezbędny 

dla ich prawidłowego rozwoju tzn. wychodzą do szkoły bez śniadania, przychodzą do szkoły 

bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu. Dzieci niedożywione mają problem  

z nauką, koncentracją, przejawiają agresję w kontaktach z rówieśnikami, są wykluczane  

z grupy rówieśniczej.  

 Według nauczycieli, w szkołach podstawowych prowadzone są różne działania               

z zakresu dożywiania dzieci, jednak ciągle są niewystarczające i powinno się je rozszerzać.  

W związku z tym konieczne jest podwyższenie kryterium do korzystania z wsparcia  

w zakresie dożywiania do 150 % kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

 Zgodnie z danymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku w 2012 r.  

z pomocy w formie dożywiania, w szkołach  i przedszkolach, skorzystało 320 dzieci. 

Podobnie sytuacja wyglądała w 2013 r. Każdego roku obserwuje się duże zainteresowanie 

klientów taką formą pomocy społecznej. 

 W tej sytuacji zasadne jest wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.  

 

IV.  SPOSÓB  REALIZACJI   PROGRAMU 

 

 Koordynatorem programu na szczeblu gminy jest burmistrz, realizatorem zaś Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, jako samorządowa jednostka pomocy społecznej, przy udziale 

innych samorządowych jednostek organizacyjnych gminy np. placówki oświatowe,  

do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Płońska. 

 Pomoc w zakresie dożywiania przyznaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej, w drodze decyzji administracyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby,  

za zgodą osoby zainteresowanej, lub jej przedstawiciela ustawowego.  

 

V. ZAKRES   PODMIOTOWY  I  PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

 

V.1. Ze środków przekazanych w ramach programu wspierania finansowego gmin  

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

2020, gminy będą mogły udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki 

otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150 % 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.  

     Wsparcia udziela się w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienianych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom 

samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, 

− w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

 

V. 2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola, informuje 

Kierownika ośrodka pomocy pismem o potrzebie udzielenia pomocy w formie 

posiłku. 

   Przyznanie takiej formy pomocy, nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny  

w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie. 

  Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ww. sposób nie może 

przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach  

i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
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VI.  FINANSOWANIE  PROGRAMU 

 

 Na realizację programu w zakresie dożywiania gmina otrzyma dotację, jeżeli udział 

środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji 

zadania. Dotację przyznaje wojewoda na pisemny wniosek burmistrza. Wojewoda może 

wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty dotacji, na pisemny, uzasadniony wniosek burmistrza, 

przy czym udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % realizacji 

przewidywanych kosztów zadania. 

 Wysokość dotacji jest ustalona pomiędzy wojewodą a burmistrzem, z uwzględnieniem 

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

w zakresie dożywiania, a także sytuacji finansowej gminy.  

 Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

VII.  MONITORING   PROGRAMU 

 

 Z realizacji programu sporządzane są kwartalne i roczne sprawozdania, stanowiące  

elementy składowe rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin                  

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

przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. (M.P z 2013, poz. 1024).  
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