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Uchwała Nr XXIV/125/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 26 listopada 2004

w sprawie zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole.
Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.17 ust.l pkt 14, art.48, ust.5 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593; z późn.zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku zwany dalej Ośrodkiem, na wniosek
rodzica (opiekuna), dyrektora szkoły lub pracownika socjalnego, przyznaje świadczenie w formie
jednego posiłku dziennie w okresie nauki w szkole dzieci i młodzieży uczącej się w szkole
podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych "ki. O".
§2

Świadczenie, o którym mowa w § 1 Ośrodek przyznaje decyzją administracyjną w formie
zakupu posiłku w stołówce szkolnej.
§3

Świadczenie, o którym mowa w § 1 przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia
nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Za dochód rodziny przyjmuje się dochód zdefiniowany w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy
społecznej.
§4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza dla uczniów z rodzin
wielodzietnych, niepełnych, patologicznych oraz w przypadku zdarzenia losowego świadczenie o
którym mowa w § 1 może być przyznane jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium
dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Frysztaku.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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Uzasadnienie
Ustawa o pomocy społecznej w art. 36 dzieli świadczenia z pomocy społecznej na
pieniężne i niepieniężne. Art. 8 ust.l określa kryterium dochodowe wyłącznie dla świadczeń
pieniężnych pomijając kryterium dla świadczeń niepieniężnych.
W świadczeniach niepieniężnych ustawa wymienia w art. 36 pkt 2 lit.j "posiłek" lecz nie daje
delegacji do uchwalenia przez radę gminy zasad przyznawania tego świadczenia. Daje delegację
dla innych świadczeń niepieniężnych jak usługi, pomoc rzeczową lecz posiłek traktuje jako
odrębne świadczenie niepieniężne nie zaliczone do świadczenia pod nazwą pomoc rzeczowa i
pozostawia je bez określenia kryterium dochodowego uprawniającego do tego rodzaju pomocy.
Dożywianie dzieci jest bardzo ważnym zadaniem gminy i pomimo luk w ustawie należy
przedsięwziąć kroki zmierzające do ustalenia jednoznacznych warunków, od spełnienia których
świadczenie powinno być przyznane.
Dlatego proponuję podjąć uchwałę na podstawie art. 18 ust.l ustawy o samorządzie gminnym
bowiem sprawa dożywiania dzieci należy do zakresu działania gminy.
Art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określa kryterium dochodowe kwalifikujące do
korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Takie też kryterium proponuję
przyjąć w stosunku do rodzin ubiegających się o świadczenie w formie zakupu posiłków w
stołówkach szkolnych.
Świadczenie to przysługiwałoby dziecku w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie
przekroczy 316 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych §4 uchwały byłoby można przyznać
w/w świadczenie przy przekraczającym dochodzie §4 uchwały.
Za dochód rodziny przyjmuje się dochód zdefiniowany w art. 8 ust. 3-13 ustawy o
pomocy społecznej tj. (w skrócie) dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania np. wynagrodzenie netto za pracę plus dochód z
gosp. rolnego (hektar przeliczeniowy razy 194 zł) plus alimenty na dzieci plus świadczenia
rodzinne.

