
UCHWAŁA NR 757/XLII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" 

Na podstawie art. 110 ust. 10 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) 

RADA MIEJSKA W LUBACZOWIE 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Kieruje się do wdrożenia lokalny program osłonowy pomocy społecznej w zakresie dożywiania pn.„Pomoc miasta w zakresie 
dożywiania na lata 2014 – 2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczów. 

§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych w Lubaczowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  do Uchwały Nr 757/XLII/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020" Podstawa prawna 
programu: Program „Pomoc miasta w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej. Program jest opracowany w związku ustanowieniem 
przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). Program będzie realizowany w latach 2014 – 2020, zgodnie z celami 
i zasadami zawartymi w ww. uchwale Rady Ministrów i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Miasta Lubaczów. Cel 

programu Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji, a także pomoc osobom starszym i samotnym, chorym i niepełnosprawnym, które z powodu 
trudnej sytuacji zdrowotnej nie są w stanie we własnym staraniem przygotować sobie gorącego posiłku. Program jest elementem 

polityki społecznej gminy w zakresie: 

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, 

4) poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, samotnych, chorych, o ograniczonej samodzielności. Ocena sytuacji 
warunkująca realizację programu Zgodnie z diagnozą społeczną zawartą w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Lubaczowa na lata 2008 - 2014 większość mieszkańców utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych z pracy w sektorze 
prywatnym lub instytucjach samorządowych. Dochody rodzin są niewielkie, co przekłada się na niski poziom życia mieszkańców. 
Trudności rodzin potęguje bezrobocie, niezaradność, choroby i niepełnosprawność oraz inne problemy ograniczające dzieciom 
i młodzieży możliwość prawidłowego rozwoju. Rodziny doświadczające trudności życiowych korzystają ze świadczeń 
pomocy społecznej. Problemy dotyczą zarówno rodzin najuboższych, jak i posiadających dochody, lecz borykających się z innymi 
problemami, które uniemożliwiają zapewnienia właściwych warunków do opieki i wychowania dzieci i młodzieży. W rodzinach 
niespełniających kryteriów określonych w przepisach o pomocy społecznej, z których dzieci korzystały z dożywiania na przestrzeni 
minionych lat obserwowano zróżnicowane problemy, w tym szczególnie: zaniedbania opiekuńcze, uzależnienia, brak 
prawidłowych wzorców żywienia rodziny, długą nieobecność rodziców w domu w ciągu dnia, pozostawanie dzieci pod opieką 
krewnych i innych osób.  Sporadycznie występowały inne powody uzasadniające konieczność udzielenie wsparcia 
w formie dożywiania. W latach 2011 - 2013 na terenie Miasta Lubaczów objętych wsparciem w zakresie dożywiania było 
blisko 130 rodzin tj. ok. 500 osób w skali każdego roku. Ponadto, w trybie udzielania pomocy w formie posiłku bez wydawania 
decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem ok. 20 uczniów w każdym roku. 
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin 
i ograniczają możliwość zabezpieczenia wielu potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec powyższego 
objęcie pomocą dzieci  zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. 

Miasto Lubaczów liczy obecnie 12.639 mieszkańców, z czego 934 stanowią osoby w wieku powyżej 70 lat. W celu 
zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych, Gmina Miejska podejmuje działania na rzecz tych osób udzielając 
wsparcia w formie korzystania z obiadów przygotowywanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Pomocą ta 
objętych jest corocznie około 60 osób. Są to osoby większości samotne, które z powodu złego stanu zdrowia (choroby somatyczne 
i psychiczne) mają ograniczoną samodzielność i nie są w stanie we własnym zakresie przygotować sobie gorącego posiłku. 

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak 
najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego, w ramach którego udziela się pomocy zarówno dzieciom 
i młodzieży, jak również osobom starszym i samotnym Podmioty realizujące program Program realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lubaczowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej przy udziale placówek oświatowych, do 
których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Lubaczów. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubaczowie. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu W ramach programu gmina udziela wsparcia osobom 
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym 
kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
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2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 

3) osobom i rodzinom 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. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje 
ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania 
decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba 
dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych 
ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Finansowanie programu Program 
jest finansowany z 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 rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 - 2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 
1024). 
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