UCHWAŁA NR XLI/364/14
RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41ust.1i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 549 z późn. zmianami) oraz art.17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zmianami)Rada Miasta
w Myszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy dla Myszkowa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
w Myszkowie
Halina Skorek-Kawka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/364/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Program osłonowy w zakresie dożywiania dla Myszkowa
Rozdział 1.
Podstawa prawna programu
Program jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r
o pomocy społecznej dotyczącym zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy
społecznej, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt.14 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zmianami).
Program stanowi uzupełnienie do Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Myszkowa na lata 2011-2020.(MP z 2013 poz.1024)
Rozdział 2.
Cele programu
Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży znajdujących się
w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej Miasta Myszkowa w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży
- kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych
- niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia z powodu niedożywienia lub niewłaściwego
odżywiania
- aktywizowanie rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zapewnienia dziecku codziennego gorącego posiłku
Rozdział 3.
Diagnoza
W roku 2013 dożywianiem 297 dzieci w wieku szkolnym, 195 dzieci w wieku przedszkolnym, 456 osób
dorosłych. Ubóstwo rodzin, rosnące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym
ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu
dzieci. W celu zapobiegania zjawisku niedożywienia oraz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych
placówki oświatowe z terenu gminy realizowały wiele programów z tego zakresu, m.in. Akademia zdrowego
przedszkolaka, Razem lepiej, Mleko w szkole, Śniadanie daje moc, Owoce, warzywa w szkole, Szklanka mleka,
Mamo, tato wolę wodę, Mam kota na punkcie mleka, Mądre żywienie, nawiązywały współpracę z Bankiem
Żywności, w niektórych szkołach ograniczono sprzedaż w sklepikach szkolnych chipsów, napojów
gazowanych. Obowiązująca do 31 grudnia 2013 Ustawa z 29 grudnia 2005 r pomoc państwa w zakresie
dożywiania dawała dyrektorom szkół uprawnienia do przyznawania pomocy w formie posiłku uczniom, którzy
ze względu na szczególną sytuację wymagali takiej pomocy. Przez szczególną sytuację rozumiano przede
wszystkim: czasami brak należytego zainteresowania rodziców/ opiekunów potrzebami dziecka, dochody
przekraczające kryterium ustalone w ustawie a ze względu na inne okoliczności (np. zajęcia komornicze,
znaczne obciążenie kredytami, uzależnienia, itp.) trudną sytuację materialną. Zdecydowana większość dzieci
jest objęta dożywianiem na podstawie decyzji administracyjnej, jednak możliwość podania posiłku dla dzieci,
nie objętych wsparciem MOPS była ułatwieniem w udzielaniu pomocy. Z danych sprawozdawczych MOPS
wynika, że na podstawie decyzji dyrektora szkoły posiłek otrzymywało: w 2011 roku – 77 dzieci, w 2012 roku –
96 dzieci, w 2013 roku – 104 dzieci.
Uprawnienia dyrektora umożliwiały natychmiastową interwencję szkoły w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń
losowych, braku możliwości przygotowania posiłku przez rodzica/opiekuna. Niemal natychmiastowa pomoc
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jest bardzo istotna w sytuacji trwającej do 30 dni procedury administracyjnej lub braku zainteresowania czy
współpracy ze strony rodzica/opiekuna z MOPS.
Rozdział 4.
Sposób realizacji programu
1. Pomoc w formie jednego gorącego posiłku może być przyznawana dzieciom uczęszczającym do
przedszkola, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. O przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły/przedszkola, której dziecko jest uczniem.
3. Pomoc w formie gorącego posiłku bez decyzji administracyjnej może być przyznana bez względu na
dochody rodziny i bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dożywianych dzieci w sposób określony w pkt. 1-3 nie może przekraczać 20% liczby dzieci
dożywianych w szkole na podstawie decyzji administracyjnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc żywieniowy.
5. Liczba dzieci może być większa po wcześniejszym uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Myszkowie.
6. Dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie Ośrodek Pomocy Społecznej w formie pisemnej (pismo, fax)
o objęciu żywieniem dziecka bez decyzji administracyjnej.
7. Jeżeli dziecko jest żywione bez decyzji dłużej niż jeden miesiąc pracownik socjalny ośrodka wszczyna
z urzędu postępowanie administracyjne w celu ustalenia sytuacji materialno-bytowej rodziny i ewentualnego
wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej.
8. Wydatki z tytułu przyznania pomocy w formie posiłku w sposób określony w pkt. 1-3 ponosi Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie.
9. Koszt jednego posiłku określany jest corocznie w umowie zawieranej pomiędzy dyrektorem Ośrodka
Pomocy Społecznej a dyrektorem szkoły/przedszkola i nie może być wyższy niż koszt posiłku ustalony dla
uczniów objętych żywieniem na podstawie decyzji administracyjnej.
10. Rozliczenie z tytułu wydanych przez szkołę posiłków na zasadach określonych niniejszą uchwałą
dokonywane będą w terminie do 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym posiłki wydano.
Lista stanowiąca podstawę zwrotu wydatków poniesionych przez szkołę powinna zawierać:
- imię i nazwisko ucznia,
- PESEL
- liczbę dni w miesiącu, w których uczeń otrzymał posiłek
- stawkę żywieniową
- kwotę do zapłaty
8. Dyrektor MOPS może odmówić pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem posiłku jeżeli:
- posiadane środki nie zabezpieczą wszystkich potrzeb związanych z dożywianiem w ramach wydanych decyzji
administracyjnych, a dyrektor szkoły/przedszkola nie zgłosił niezwłocznie dzieci, którym przyznano pomoc.
- liczba dzieci skierowanych do dożywiania przez dyrektora szkoły przekroczy 20% liczby dzieci żywionych
w oparciu o decyzję administracyjną i nie zostało to wcześniej uzgodnione z MOPS jak określono w pkt.5.
Rozdział 5.
Finansowanie programu
Program osłonowy finansowany będzie w ramach środków przewidzianych w planie finansowym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych, dotacji celowej od wojewody lub innych środków
miasta przeznaczonych na ten cel
Rozdział 6.
Monitoring programu
Wydatki związane z realizacją programu będą podlegały comiesięcznej kontroli przez wyznaczonego
pracownika MOPS (kontrola list, nieprzekraczalność dopuszczalnego wskaźnika liczby dzieci żywionych bez
decyzji administracyjnej).
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Po zakończeniu roku budżetowego sprawozdanie zbiorcze zostanie ujęte w sprawozdaniu z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie.
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