Uzasadnienie
W dniu 19 listopada 1009 r. (Dz. U. 219, poz. 1706) weszła w życie zmiana do ustawy z dnia
29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(Dz. U. Nr 267 poz. 2259). wydłużająca czsookres realizacji programu do 2013 roku.
Zgodnie z art. 5 ustawy pomoc państwa w zakresie dożywiania może być przyznana
nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o
ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz.
2259), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
150 % kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. O pomocy społecznej (Tekst jedn. Dz.U.Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Jednocześnie
ustawodawca dopuścił możliwość podwyższenia uchwałą Rady Gminy kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w formie dożywiania.
Analizując sytuację społeczną Gminy Kłodawa, należy stwierdzić, że istnieje wiele przesłanek,
które wskazują na konieczność umasowienia dożywiania dzieci poprzez zwiększenie kryterium
dochodowego i objęcie bezpłatnym gorącym posiłkiem dzieci z terenu wiejskiego.
1.Zdecydowana większość uczniów przebywa poza domem ponad 9 godzin, 400dzieci jest
dowożonych do szkół
2.Postępuje proces ubożenia mieszkańców. Główną jego przyczyną jest długotrwałe bezrobocie
mieszkańców. Corocznie zwiększa się liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.
3.Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na finansowanie uczniom posiłku z funduszu pomocy
społecznej.
4.Często odnotowuje się niechęć dzieci do spożywania posiłków w szkole ponieważ powszechna
wiedza mieszkańców gminy o tym, że większość posiłków w szkołach finansyje Ośrodek
Pomocy Społecznej u wielu dzieci wzbudza poczucie wstydu. W środowisku szkolnym nie
można dokonywać jakichkolwiek podziałów dzieci ani pod względem materialnym, ani miejsca
zamieszkania
Rada Miejska ma świadomość iż zjawisko niedożywienia dotyka różne grupy społeczne, w tym
dzieci i młodzież jak również ma świadomość, że dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzież
potrzebują regularnego odżywienia. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do
pomocy w zakresie dożywiania sprawi iż wszystkie dzieci z terenu gminy Kłodawa będą mogły
skorzystać z bezpłatnego posiłku.
Dostrzegając konieczność wsparcia szerszej grupy rodzin poprzez zabezpieczenie gorącego
posiłku wszystkim dzieciom z terenu wiejskiego, uznając celowość tej formy pomocy, Rada
Miejska w Kłodawie ustaliła iż pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie
osobom i rodzinom o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu
programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”Dz.U. Nr. 267 poz. 2259 ze zmn.),
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250%
kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1i2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o
pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64, poz. 593 ze zm.).
Biorąc powyższe pod uwagę Uchwałę należy uznać za zasadną.

