
B U R M I S T R Z 
MIASTA i CM INY PILICA 

42-436 PILICA 
ul. Żarnowiecka 46a Zarządzenie Nr 292/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 13 maja 2014 r. 

w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/289/2010 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego zarządza się co 
następuje: 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje projektu Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Program gminy w zakresie dożywiania" na 
lata 2014-2020 r 

§2 

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy 
Pilica na temat projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Program gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-
2020 r 
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją 
siedzibę na terenie Gminy Pilica. 

§ 3 

Ustalam termin konsultacji: od 15 maja 2014 roku do 20 maja 2014 roku. 

§ 4 

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza załączonego do zarządzenia 
(załącznik Nr 2), po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Program gminy w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 r , oraz wyrażenie swojej opinii. 

2. Projekt uchwały w sprawie z ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Program gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 r. 
oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w dniu 15 maja 2014r . na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie 

http://www.pilica.pl


Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.iur.pl  
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy oraz będzie dostępny w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy ul. Senatorska 3 42-436 Pilica. 
3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 
15 maja 2014 r.do 20 maja 2014 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w 
Pilicy, pokój Nr 12 lub przesłać pocztą na adres 42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a albo 
emailem na adres urzad@pilica.pl. 
4. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pilicy odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji. 
5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie 
zawiadomienia o terminie konsultacji i wynikach konsultacji. 
6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje 
się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych 
w § 2 ust. 2. 
7. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej 
wyrażenia. 
8. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Pilica pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Pilica w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.iur.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pilica. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy . 

§5 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.pilica.bip.iur.pl
mailto:urzad@pilica.pl
http://www.pilica.pl
http://www.pilica.bip.iur.pl


Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 292/2014 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 13 maja 2014 r. 

Projekt 

Uchwała Nr 

Rady Gminy Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 

w sprawie : ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2013 r., poz. 594, późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala: 

§1-

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 
2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 



Załącznik 
do uchwały Nr 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 
„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020 

Podstawa prawna programu 

Program „Pomoc gminy 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 utworzony i przyjęty przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy 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 i obejmie swoim zasięgiem 
mieszkańców Miasta i Gminy Pilica. 

Cel programu 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: 

• poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 

• poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 

• kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu 

W roku 2013 objęto 130 rodzin (387osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W 
ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku 
bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego 
objęto wsparciem 11 uczniów. 

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki 
na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. 

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na 
zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. 

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na 
poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu 
osłonowego. 



Podmioty realizujące program 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy jako samorządowa jednostka 
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 
gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola ) oraz szkołami lub przedszkolami 
prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub 
przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminny Pilica. 
Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

W ramach programu udziela się wsparcia: 

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

• uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie 
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 i uczniów dożywianych 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). 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 292/2014 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 13 maja 2014 r. 

Formularz uwag 
do projektu Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Program gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 r „ 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 

Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej/ status zgłaszającego w organizacji 

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, email) 

Uwagi do projektu Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Program gminy w zakresie dożywiania" na lata 
2014-2020 r. 

Paragraf uchwały 
(proszę szczegółowo wskazać §, 

ustęp i punkt) 

Uzasadnienie 



Data i podpis osoby zgłaszającej: 


