Projekt
UCHWAtA Nr XXXVI/=^/2014
Rady Gminy Popielow
z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ostonowego w zakresie dozywiania
,,Pomoc gminy w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w zwiazku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.
10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz.
509) Rada Gminy Popielow uchwala, co nastepuje:

§1Uchwala si§ program ostonowy w zakresie dozywiania ,,Pomoc gminy w zakresie
dozywiania" na lata 2014-2020, ktory stanowi zata^cznik do niniejszej uchwaty.

§2.
Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Popielow.

§3.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Opracowat: Kierownik GOPS
Uzasadnienie:
Zgodnie ze wskazowkami Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej w zakresie realizacji uchwaty Rady Ministrow z
dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dozywiania
,,Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania n3 lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024) gmina powinna miec na
celu ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i mtodziezy. Program ten przewiduje wsparcie gmin, ktore w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach beda^ udzielaty pomocy, gdy uczen albo dziecko wyraza chec zjedzenia
posilku, a odpowiednio dyrektor szkoty lub przedszkola informuje osrodek pomocy spolecznej o potrzebie
udzielania pomocy w formie positku.Przy czym liczba dzieci i uczniow, ktorym ma bye udzielona pomoc w w/w
sposob, nie moze przekroczyc 20% liczby uczniow, dozywianych w szkotach i przedszkolach na terenie gminy w
poprzednim miesiapu.Warunkiem przyznania takiej pomocy t.j. bez wydawania decyzji administracyjnej oraz bez
przeprowadzania rodzinnego wywiadu srodowiskowego, jest przyj^cie przez gmine odpowiedniego programu
ostonowego, o ktorym mowa w ustawie o pomocy spotecznej.
Wydatki na zywnosc pochtaniaja, znaczna, czesc dochodow rodzin, co pogarsza standard ich zycia, a tym samym
ogranicza mozliwosc zabezpieczenia podstawowych potrzeb zyciowych.
W zwiazku z powyzszym podjf cie stosownej uchwaty jest uzasadnione

