
UCHWALA NRXXXV/254/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 5 marca 2014 roku

w sprawie przyj«cia Programu Oslonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie
dOZywiania dzieci i mlodzieZy na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U.20 13r poz. 594, poz 645 i poz 1318) w zw. z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2013r poz.182 i poz 509) Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co nast«puje :

§ 1. Uchwala siy Program Oslonowy Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dozywiania
dzieci i mlodziezy na lata 2014 - 2020, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.



Zal~CZDik do uchwaly Dr XXXVI 254/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dDia5 marca 2014 r.

Program Oslonowy Miasta Rawa Mazowiecka
w zakresie dozywiania dzieci i mlodziezy na lata 2014 - 2020

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Program Oslonowy Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dozywiania dzieci i mlodziezy,
zwany dalej "Programem" bydzie realizowany w latach 2014 - 2020 roku w sferze szeroko
pojytej lokalnej polityki spolecznej.
Podstawq realizacji Programu jest art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spolecznej (tekstjednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z pM. zm.).
Przepis ten zezwala gminie na podejmowanie innych zadail z zakresu pomocy spolecznej
wynikajqcych z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacjy program6w oslonowych,
majqcych na celu ochrony poziomu zycia os6b, rodzin i grup spolecznych.
Ponadto opracowanie programu oslonowego jest wyrazem realizacji zadania okreSlonego
w III obszarze priorytetowym obowiqzujqcej Strategii Rozwiqzywania Problem6w
Spolecznych Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011 - 2016.

Pomoc spoleczna jest instytucjq polityki spolecznej panstwa. Jej zadaniem jest umozliwienie
osobom i rodzinom przezwyciyzanie trudnych sytuacji zyciowych, kt6rych nie Sq w stanie
pokonae, wykorzystujqC wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. Pomoc spoleczna wkracza
wiyc w sytuacjy os6b i rodzin wtedy, gdy nie Sq one w stanie pokonae trudnosci zyciowych
wlasnym dzialaniem.
Majqc powyzsze na wzglydzie, niniejszy Program uzupelni i rozszerzy dzialanie w zakresie
realizacji zadania obowiqzkowego gminy okreslonego wart. 17 ust 1 pkt 14 ustawy 0 pomocy
spolecznej stanowiqcego, iz do zadail wlasnych gminy 0 charakterze obowiqzkowym nalezy
dozywianie dzieci. Program pozwoli na objycie pomoq w postaci dozywiania nie tylko dzieci
z rodzin u kt6rych w drodze przeprowadzenia wywiadu srodowiskowego potwierdzono
przeslanki udzielenia pomocy spolecznej i pomoc ty przyznano odpowiedniq decyzjq
administracyjnq, ale takze umozliwi objycie pomOCq tych z dzieci, kt6re w ocenie
odpowiednio dyrektora szkoly lub przedszkola powinny bye dozywiane.
Majqc na wzglydzie wskazane powyzej przeslanki, celem Programu bydzie ochrona poziomu
zycia dzieci i mlodzieZy poprzez ograniczanie zjawiska niedozywienia dzieci i mlodziezy
z rodzin znajdujqcych siy w trudnej sytuacji.

Ze swiadczeil pomocy spolecznej mogq korzystae osoby i rodziny, kt6re znalazly siy
w trudnej sytuacji zyciowej pod warunkiem spelnienia przeslanek udzielenia takiej pomocy
zawartych w przepisach ustawy.



Ustawa 0 pomocy spolecznej okresla zadania do kt6rych realizacji zobowiqzane
Sq samorzqdy, a takze katalog swiadczen kt6re mogq bye udzielane przez pomoc spolecznq.
Jednym z tych zadan jest dozywianie dzieci co oznacza, iz obowiqzkiem gminy jest
udzielenie takiej formy pomocy dziecku z rodziny znajdujqcej siy w trudnej sytuacji zyciowej
spelniaj qcej przeslanki udzielenia pomocy spolecznej.
W latach 2008 - 2012 z pomocy w formie dozywiania korzystalo przeciytnie 175 dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Dotywianie dzieci imlodziety w latach 2008 - 20/2

Rok 2008 2009 2010 2011 2012
Liczba dzieci 193 136 195 180 173

Objycie dziecka pomocq w formie dozywiania najczysciej ma miejsce na wniosek samego
rodzica lub jest konsekwencjq rozezna srodowiskowego i indywidualnej sytuacji rodziny
dokonanej przez pracownika socjalnego. Nie mniej jednak waznq roly w okreslaniu
podstawowych potrzeb dziecka i dqzeniu do ich zaspokojenia pelniq r6wniez plac6wki
oswiatowe, na co dzien majqce bezposredni kontakt z dzieckiem.
Sposr6d og61u dzieci objytych dozywianiem na zasadach przewidzianych ustawq 0 pomocy
spolecznej oraz ustawq w sprawie programu wieloletniego "Pomoc panstwa w zakresie
dozywiania" na przestrzeni lat 2008 - 2012, wylqcznie na wniosek odpowiednio dyrektora
szkoly lub przedszkola dozywianiem objyto odpowiednio: w roku 2009 - 2 dzieci, w roku
2010 - 10 dzieci, w roku 2011 - 19 dzieci, w roku 2012 - 24 dzieci.
Realizacja niniejszego Programu, kt6rego celem jest ochrona poziomu zycia dzieci
i mlodziezy w miescie Rawa Mazowiecka i ograniczanie zjawiska niedozywienia pozwoli na
objycie ochronq tej grupy dzieci, kt6rych rodziny co do zasady nie korzystajq bezposrednio ze
swiadczen pomocy spolecznej, a ich sytuacja rodzinna wskazuje na potrzeby udzielenia
wsparcia w formie dozywiania dziecka.

Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Podmiotem bezposrednio realizujqcym Program jest Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej
w Rawie Mazowieckiej, wsp61pracujqc w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,
z plac6wkami oswiatowymi.
Do zadan podmiot6w realizujqcych Program nale:zy:
a) Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej
- planowanie wysokosci srodk6w finansowych na realizacjy Programu,
- przestrzeganie zgodnosci realizacji Programu z zasadami obowiqzujqcymi w zakresie
dozywiania dzieci i mlodziezy zawartymi w ustawie 0 pomocy spolecznej oraz rzqdowym
programie "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania"
- przygotowywanie danych dotyczqcych sposobu realizacji Programu
b) plac6wki oswiatowe
- diagnozowanie dzieci i mlodziezy znajdujqcej siy pod opiekq plac6wki pod wzglydem
potrzeby objycia dziecka pomocq
- informowanie osrodka pomocy spolecznej 0 potrzebie objycia dozywianiem dziecka.



1. Bezposrednim beneficjentem Programu jest dziecko - wychowanek przedszkola, uczen
szkoly podstawowej, gimnazjum lub szkoly ponadgimnazjalnej dla kt6rego miejscem
zamieszkania jest miasto Rawa Mazowiecka.
2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, a w szczeg61nosci trudnej sytuacji
zyciowej rodziny dziecka lub ucznia, gdy uczen lub dziecko wyrazi chyc zjedzenia posilku
odpowiednio dyrektor szkoly lub przedszkola informuje Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej
w Rawie Mazowieckiej 0 potrzebie udzielenia dziecku pomocy w formie posilku.
3. Na podstawie wniosku dyrektora szkoly lub przedszkola Miejski Osrodek Pomocy
Spolecznej w Rawie Mazowieckiej pokrywa koszt posilku, a przyznanie tej formy pomocy
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia sytuacji rodziny w drodze
wywiadu srodowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczni6w kt6rym udzielono pomocy Vi zwiqzku z realizacjq postanowien
niniejszego Programu nie moze przekroczyc 20% liczby uczni6w i dzieci dozywianych w
szkolach i przedszkolach na terenie miasta Rawa Mazowiecka w poprzednim miesiqcu
kalendarzowym.
5. W przypadku wyczerpania limitu liczby dzieci i uczni6w objytych pomocq na wyzej
wymienionych zasadach Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej poinformuje 0 tym fakcie
dyrektor6w szk61 i przedszkoli.

Program Oslonowy Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dozywiania dzieci i mlodziez, na
lata 2014-2020 bydzie finansowany ze srodk6w samorzqdowych Dzial 852 Pomoc Spoleczna
Rozdzial 85295 - Pozostala dzialalnosc § 3110. Przewiduje siy r6wniez mozliwosc
pozyskiwania srodk6w finansowych z innych :Zr6del, a w szczeg6lnosci dotacji z budzetu
panstwa w ramach wsparcia finansowego przez Rzqd gmin w realizacji tego zadania.
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy niniejszego Programu jest ustalana odrybnie
dla kazdego roku budzetowego.


