
 
 
 
                                             Uchwała Nr XXXIII/198/14  
                                                Rady Gminy Tułowice 
                                                z dnia 30 stycznia 2014r 
 
 
 

w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
dzieci na lata 2014- 2020. 

 
 
 
         Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy   
społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz.U. z 2013r poz. 182 ze zm.) Rada Gminy 
Tułowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „ Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci na 

lata 2014- 2020”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                              Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                               Alicja Lewandowska – Adam  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Załącznik 
                                                                                                                  do Uchwały Nr XXXIII/198/14 
                                                                                                                            Rady Gminy Tułowice 
                                                                                                                            z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

 
Gminny program osłonowy w zakresie dożywania dzieci na lata 2014-2020. 
 
 
Diagnoza 

 W roku 2013 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” wsparciem objętych było 20 dzieci uczęszczających do przedszkola 
i 42 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych. Łącznie 62 dzieci spełniających ustawowe wymogi 
programu. W analogicznym okresie udzielono wsparcia w formie posiłków 10 
dzieciom z inicjatywy dyrektorów Przedszkola Publicznego i Gminnego 
Zespołu Szkół, jako wsparcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, bez 
konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji. 
Liczba ta jest potwierdzeniem, iż zdarzają się sytuacje nieuwzględnione i 
nieuregulowane w ustawie, które należy rozwiązać z uwagi na dobro dziecka, 
jego zdrowie i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Przypadki te 
dotyczą dzieci, które nie mogą korzystać z dożywiania z powodu niewielkiego 
przekroczenia kryterium dochodowego obowiązującego w Programie. 
Możliwość udzielania omawianej pomocy ujętej i unormowanej w programie 
osłonowym należy przyjąć jako słuszną i zasadną. 

 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 
1. Przewiduje się możliwość udzielania posiłku dziecku w wieku 

przedszkolnym lub szkolnym w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, 
między innymi: 

 1) gdy rodzina zostanie dotknięta zdarzeniem losowym ( pożar, tragiczny 
wypadek, zgon lub zaginięcie rodzica bądź opiekuna), 
  2) gdy zdarzy się nagła lub przewlekła choroba, zwłaszcza w rodzinie niepełnej 
lub wielodzietnej, 
  3) gdy dziecko wychowywane jest przez samotnego, pracującego rodzica, 
często w systemie zmianowym lub poza miejscem zamieszkania, 
   4) gdy dziecko zostaje porzucone przez rodzica. 
2. Konieczność udzielenia pomocy dziecku, które wyrazi chęć zjedzenia 

posiłku, zgłasza dyrektor przedszkola lub szkoły w formie pisemnej 
kierownikowi lub pracownikowi socjalnemu miejscowego ośrodka pomocy 
społecznej. 

3. Zasadność udzielenia tej formy pomocy każdorazowo ocenia dyrektor 
placówki oświatowej. 



4. Pomoc w formie posiłku w szczególnie uzasadnionych sytuacjach jest 
świadczeniem doraźnym, które ustaje z chwilą ustabilizowania się wyżej 
określonej sytuacji.  

 
Finansowanie 
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz 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”. 
 
Monitoring Programu 
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca 
elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu „ Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” 

 


