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Rady Gminy Puchaczów 

z dnia 27.02.2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY PUCHACZÓW W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

NA LATA 2014-2020

1. Podstawa prawna Programu 

Program „Pomoc  Gminy Puchaczów  w zakresie  dożywiania”  jest  programem osłonowym
dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy
społecznej w rozumieniu:

- art. 17 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  
z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Puchaczów w związku ustanowieniem przez
Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r., poz. 1024). 

Program wpisuje się w cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2014-2018. 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy
Puchaczów.

2. Cele Programu 

2.1. Cel główny programu:
Celem  programu  jest  ograniczenie  zjawiska  niedożywienia  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji,  zamieszkałych na terenie Gminy
Puchaczów.
 
2.2. Cele szczegółowe:
Program jest elementem polityki społecznej gminy Puchaczów w zakresie: 

1)  poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 
2)  poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 
3)  kształtowania właściwych nawyków żywieniowych,
4)  upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność
pogarszają  standard  życia  rodzin,  a  tym  samym  ograniczają  możliwość  zabezpieczenia
podstawowych  potrzeb  życiowych  pozostających  na  ich  utrzymaniu  dzieci.  Objęcie  dzieci  
i  uczniów  pomocą  w  postaci  dożywiania,  zgłaszających  chęć  zjedzenia  posiłku  pozwoli  na
zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.



3. Analiza potrzeb Gminy Puchaczów w zakresie dożywiania

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie objął 154 osoby (z 75 rodzin)
wsparciem w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
który obowiązywał do 31 grudnia 2013r.
W  2013 r. w ramach programu z pomocy w formie posiłku skorzystały osoby:

1) dzieci w wieku do 7 lat – 36;
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 117 uczniów;
3) osoby starsze, chore, niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej – 1

osoba. 

Posiłki  dla  uczniów  były  realizowane  w  szkołach,  do  których  uczęszczały,  bądź  w  bursach
szkolnych lub internatach.
Uczniowie korzystali z posiłku w formie:

 całodziennego wyżywienia (t.j. przedszkole, szkoły ponadgimnazjalne) – 12 dzieci;
 pełnego obiadu – 62 osoby;
 jednego dania gorącego – 80 osób.

Liczba posiłków ogółem w roku 2013 wyniosła 21 511.

W 2013 roku w ramach programu objęto wsparciem 17 uczniów na wniosek dyrektora szkoły lub
przedszkola, bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Łączna liczba posiłków - 1922. 

Ponadto  w ramach  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania” wypłacono  80
zasiłków celowych dla 45 rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności (liczba osób w rodzinach
178). Świadczenia przyznano rodzinom spełniających kryteria określone w programie rządowym
oraz w ustawie o pomocy społecznej.

Wydatki na zakup żywności stanowią znaczną część wydatków osób i rodzin, przy i tak
niewielkich  dochodach.  Aby  zminimalizować  ryzyko  wystąpienia  niedożywienia  wśród
mieszkańców Gminy Puchaczów, zasadnym jest zapewnienie możliwość korzystania ze wsparcia
w formie dożywiania.

 4. Podmioty realizujące Program 

Program  realizuje  Gmina  Puchaczów  przy  pomocy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Puchaczowie jako samorządowej jednostki organizacyjnej  gminy, powołanej do realizacji zadań
pomocy  społecznej,  we  współpracy  z  innymi  samorządowymi  jednostkami  organizacyjnymi
gminy  (przedszkola,  szkoły  podstawowe,  gimnazja,  szkoły  ponadgimnazjalne,  do  których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Puchaczów), a także placówkami służby zdrowia 
i  organizacjami  pozarządowymi  prowadzącymi  działalność  w  zakresie  pomocy  społecznej  
i ochrony zdrowia.
Koordynatorem programu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.

5. Sposób realizacji Programu – działania 

5.1. Przyznawanie świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy
społecznej w formie:

1) dożywiania w postaci ciepłych posiłków lub ‘suchych” produktów;
2) świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, albo pomocy rzeczowej.



5.2.  Przyznawanie  pomocy  w  formie  dożywiania  na  wniosek  dyrektorów  szkół  lub
przedszkoli.

5.3. Dystrybucja na terenie gminy żywności pochodzącej z UE lub pozyskanej w wyniku akcji
charytatywnych,  np.  Ogólnopolska  Akcja  Charytatywna  „Pomóż  Dzieciom  Przetrwać  Zimę”,
Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD.

5.4. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat znaczenia zdrowego żywienia.
5.5. Organizowanie spotkań z młodzieżą na temat zdrowego żywienia. 
5.6. Diagnozowanie potrzeb mieszkańców gminy.

6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

6.1. W ramach programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
3) osobom i rodzinom o niskich dochodach, znajdującym się w sytuacjach wymienionych 

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom
samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

6.2. Warunki udzielenia pomocy na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola
1) pomoc obejmuje dzieci i młodzież, o których mowa w pkt 5.1.,
2) w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  gdy  uczeń  lub  dziecko  wyraża  chęć

zjedzenia  posiłku,  odpowiednio  dyrektor  szkoły  lub  przedszkola  informuje  ośrodek
pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku,

3) o przyjętym od dziecka zgłoszeniu zawiadamia rodziców lub opiekunów dziecka,
4) dyrektor  do  informacji  o  potrzebie  objęcia  dziecka  pomocą  dołącza  krótkie

uzasadnienie wskazujące na szczególne okoliczności uzasadniające jej udzielenie,
5) przyznanie  takiej  pomocy  odbywa  się  bez  wydania  decyzji  administracyjnej

przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
6) kierownik  Ośrodka  przekazuje  informacje  w w/zakresie  do  punktu  żywieniowego,  

w którym ma być realizowana pomoc dla dziecka,
7) liczba dzieci i uczniów, którym  ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może

przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

 7. Finansowanie programu 

Program jest finansowany ze:
1) środków własnych gminy;
2) dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu

wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020”;

3) środków pozyskanych z innych źródeł (np. środków UE).

8. Monitoring i ewaluacja Programu 

Z  realizacji  Programu  sporządza  się  kwartalną  i  roczną  informację  do  wojewody,  
w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Informacja ta jest
elementem  składowym  rozliczania  wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin  
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
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