
Projekt

z dnia  19 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

(2014/012079)

Uchwała Nr .................... 
Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2014 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście 
Rybniku na lata 2014-2016”

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
594 ze zm.), 

- 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 2013 r. poz.182 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście 
Rybniku na lata 2014-2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2014 r.

Program osłonowy 
w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży 

w Mieście Rybniku na lata 2014-2016 

1. Podstawa prawna Programu. 

Podstawę prawną dla wdrożenia Programu osłonowego w zakresie dożywania dzieci i młodzieży w Mieście 
Rybniku na lata 2014-2016 stanowią art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej. 

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wprowadza w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
wnioskowanie o pomoc w formie posiłku przez dyrektorów szkół lub przedszkoli, którego przyznanie 
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. Przyznanie pomocy, zgodnie z ww. Programem, jest możliwe pod warunkiem 
przyjęcia przez gminę programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. 

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielona zostanie pomoc w formie posiłku w ww. trybie, nie może 
przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Rybnika 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Niniejszy Program jest zgodny z celami strategicznymi C1, C2 w obszarach działań: C1 O7, C2 O1 Strategii 
Polityki Społecznej dla Miasta Rybnika na lata 2009-2015, przyjętej Uchwałą Nr 489/XXXV/2009 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 21 stycznia 2009 r. oraz wpisuje się w Priorytet I: Wspomaganie rozwoju i tworzenie 
przyjaznych warunków i jakości życia rodzin, Cel 4: Zabezpieczenie socjalne rodzin, Obszar działań (O): 
C4.O3 pkt 2 - zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich wsparcia materialnego i edukacyjnego 
(posiłków w szkole, wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne)Lokalnego Programu Rozwoju Systemu 
Pomocy Rodzinie dla Miasta Rybnika na lata 2011-2016, przyjętego Uchwałą Nr 141/XI/2011 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. 

2. Ocena sytuacji w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku. 

Niedożywienie to problem najczęściej wynikający z trudnej sytuacji materialnej rodziny, dotyka zarówno 
osoby dorosłe, jak też dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym. Problem ten dotyczy nie tylko 
rodzin najuboższych, lecz także rodzin o dochodach przekraczających kryterium, które określone zostało 
w przepisach o pomocy społecznej. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów i dzieci korzystających z dożywiania oraz wysokość wydatków 
jakie były na ten cel poniesione, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego w latach 2011-2013. 

liczba uczniów i dzieci wskazana 
przez dyrektorów szkół 

i przedszkolirok liczba uczniów dożywianych 
w szkołach (łącznie 100-150%)

liczba dzieci dożywianych 
w przedszkolach 

(łącznie 100-150%)

koszty 
(w zł)

rok koszt (w zł)
2011 983 456 636.978 15 6.240
2012 761 384 661.509 19 6.264
2013 1017 582 778.907 10 3.355
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W poniżej tabeli wskazano prognozę wydatków oraz liczbę uczniów i dzieci, którym można zapewnić posiłek 
w szkołach i przedszkolach w lata 2014-2016. 

rok liczba dzieci w szkołach liczba dzieci w przedszkolach koszty 
(w zł) 20 % koszty 

(w  zł)
2014 1120 610 842.717 346 168.543
2015 1200 700 925.528 380 185.106
2016 1330 820 1.047.050 430 209.410

3. Cel programu. 

Celem programu osłonowego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży zamieszkującej 
na terenie Miasta Rybnika, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazanych przez dyrektorów szkół 
i przedszkoli. 

4. Sposób realizacji i finansowania programu. 

Dzieci i młodzież do udziału w programie osłonowym zostanie wskazana przez dyrektorów szkół 
i przedszkoli Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie ucznia/dziecka do dożywiania będzie lista zawierająca imię 
i nazwisko ucznia/dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz adres szkoły/przedszkola i klasę. 

Zgłoszenie ucznia/dziecka do dożywiania w ramach programu osłonowego nie wymaga wydania decyzji 
administracyjnej w sprawie i ustalania sytuacji rodzinnej w drodze wywiadu środowiskowego. 

Program osłonowy w zakresie dożywiania finansowany jest ze środków własnych Miasta Rybnika, 
zaplanowanych na dany rok kalendarzowy w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 
Niewykorzystane środki finansowe pozostają w budżecie ww. jednostki. 

5. Harmonogram realizacji. 

Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata 2014-2016 
realizowany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem: 

l.p. zadanie termin realizacji
osoby 

odpowiedzialne 
za realizację zadania

1 

Sporządzenie list uczniów/dzieci zgłaszanych 
do udziału w Programie i przekazanie ich 
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rybniku 

na bieżąco dyrektorzy szkół 
i przedszkoli 

2 Pokrycie kosztów wydanych posiłków 
w ramach Programu 

terminy płatności wynikające 
z przedłożonych faktur 

dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, 

Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Rybniku 

3. 

Sporządzanie comiesięcznych raportów liczby 
dzieci/uczniów korzystających 

z Programu z poprzedniego miesiąca 
i przekazanie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku 

do 2-go dnia każdego miesiąca dyrektorzy szkół 
i przedszkoli 
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4 

Sporządzanie raportów dotyczących liczby 
uczniów/dzieci korzystających 

z Programu, w stosunku do ogólnej liczby 
uczniów/dzieci korzystających z dożywiania 

do 3-go dnia każdego miesiąca 
Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
w Rybniku 

5. 
Opracowanie rocznego sprawozdania 

z realizacji Programu i przekazanie Dyrektorowi 
Ośrodka w Rybniku 

do 25 stycznia każdego roku 
za rok poprzedni 

dyrektorzy szkół 
i przedszkoli 

6. 

Roczne sprawozdanie 
z realizacji Programu zawarte w ogólnym 

sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku i przekazanie 

Prezydentowi Miasta Rybnika 

zgodnie z terminem wskazanym 
przez Prezydenta Miasta Rybnika 

każdego roku następującego 
po zakończeniu realizacji programu 

Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Rybniku 

6. Monitoring programu. 

Wdrażanie i realizacja programu osłonowego w zakresie dożywiania będzie systematycznie monitorowana 
przez: 

1) rzeczywistą liczbę uczniów i dzieci objętych dożywianiem w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

2) rzeczywistą liczbę uczniów i dzieci objętych dożywianiem w ramach Programu osłonowego w zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata 2014-2016;

3) koszt dożywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym; 

4) udział procentowy dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w ramach Programu w stosunku do ogólnej liczby 
dzieci i młodzieży, objętej dożywianiem w ramach programu rządowego. 

Powyższe wskaźniki wymagają monitorowania w okresach miesięcznych, w celu kontrolowania liczby 
uczniów/dzieci korzystających z programu osłonowego, których liczba nie może przekroczyć 20 % ogólnej 
liczby uczniów/dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Rybnika w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym. 

Raporty z realizacji programu osłonowego sporządzają odpowiednio dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
prowadzący dożywianie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 
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