
 
 
 

Projekt nr 3 

Uchwała Nr …./…/2018 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 21 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino 
 

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2017.1875 t.j. z późn. zmianami) Rada, Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino w przypadkach 

przewidzianych ustawą lub innych sprawach istotnych dla gminy. 

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców gminy o poddanej konsultacjom 

sprawie. 

3. Konsultacje mogą polegać na: 

a) wyrażeniu opinii i złożeniu uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji, 

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania, 

c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkujące w miejscowości położonej na terenie Gminy 

Będzino z zamiarem stałego pobytu. 

5. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. 

 

§ 2. 

 

1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy Będzino. 

2. Zarządzenie Wójta Gminy Będzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawierać 

w szczególności określenie: 

a) przedmiotu konsultacji 

b) terminu i miejsca wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz 

udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii, 

c) jednostek wyznaczonych do udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii, 

d) terminu, w którym mieszkańcy gminy są uprawnieni do zgłaszania swoich opinii. 

3. Zarządzenie Wójta Gminy Będzino podaje się do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu 

Gminy w Będzinie, stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz – w zależności od potrzeb 

– na sołeckich tablicach informacyjnych, tablicach informacyjnych gminnych jednostek organizacyjnych lub 

poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami. 

4. Termin konsultacji wynosi co najmniej 7 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia zarządzenia o konsultacji. 

 

§ 3. 

 

1. Konsultacje mogą być równie prowadzone w ramach zebrań wiejskich zwoływanych w trybie określonym w 

statutach poszczególnych sołectw. 

2. Zebrania, o których mowa w ust. 1, prowadzi pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny merytorycznie za 

prowadzenie konsultacji w danej dziedzinie. 

3. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie może być poddawane pod głosowanie. 

4. Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział 

w zebraniu. 

5. Zebranie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców. 

 

 

§ 4. 

 



 Na najbliższej sesji Rady Gminy w Będzinie Wójt Gminy przedstawia wyniki przeprowadzonych konsultacji. 

 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

 

 

§ 6. 

 

Uchyla się w całości uchwałę nr XL/281/2014 Rady Gminy w Będzinie z dnia 15 kwietnia 2014 roku 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino (Dz. U. 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 maja 2014 roku, poz. 2211). 

 

§ 7. 

 

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

Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                       projekt nr 4 

 

 

 

 

Uchwała Nr      /        /    

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia  21 maja 2018 r.    

 

w sprawie  ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiana                

„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” 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 2017 r., poz.1875 , z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 

10 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017., poz.1769,  

z późn. zm.). Rada Gminy w Będzinie uchwala , co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia           

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr    /   / 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia            

 

PROGRAM OSŁONOWY „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

DZIECI I MŁODZIEŻY” NA LATA 2014-2020. 

 

I. Podstawa prawna programu. 

Program „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży ”, zwany dalej 

„Programem”, 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 Gminy w Będzinie w związku 

z 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). 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przewiduje m.in. wsparcie 

finansowe dla gmin, które oprócz posiłków przyznawanych decyzją administracyjną po 

przeprowadzeniu obowiązującej procedury, będą również udzielały tych świadczeń 

uczniom lub dzieciom w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trybie nagłym. 

Warunkiem przyznania takiego posiłku jest z jednej strony zgłoszenie chęci 

skorzystania przez ucznia lub dziecko, a z drugiej dokonanie przez odpowiednio, 

dyrektora szkoły lub przedszkola zgłoszenia faktu korzystania z posiłku do ośrodka 

pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia 

lub dziecka. 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i adresowany do dzieci i młodzieży 

pochodzącej z rodzin zamieszkujących na terenie gminy Będzino. 

 

II. Cel programu. 

 

1. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży  

z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

2. Wdrożenie Programu przyczyni się do poprawy warunków życiowych dzieci  

i młodzieży, między innymi w zakresie: 

1) zapobiegania niedożywieniu, 

2) poprawy jakości stanu zdrowia, 

3) poprawy warunków do rozwoju, 

4) nauki i utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych. 

  

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu. 

 



1. Z rozeznania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w Gminie 

Będzino  zamieszkuje wiele rodzin, dla których pomoc w formie posiłku dla 

dzieci stanowi nieocenione wsparcie. Dotyczy to w głównej mierze środowisk 

borykających się z problemami typu: 

1) samotne wychowywanie dziecka, 

2) wielodzietność, 

3) uzależnienie, 

4) długotrwała choroba lub niepełnosprawność, 

5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

6) brak prawidłowych wzorców żywienia. 

2. W roku 2017 wsparciem w zakresie dożywiania objęto 800 osób.  Z posiłku 

skorzystało 295 osób, z czego 72 osoby to dzieci do czasu podjęcia nauki          w 

szkole podstawowej i 175 osób to uczniowie do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

IV. Podmioty realizujące program. 

 

1. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Będzinie jako 

samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi 

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja) oraz placówkami edukacyjnymi lub przedszkolami 

prowadzonymi przez inne samorządy gminne i powiatowe, a także podmiotami 

prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają 

dzieci i młodzież z terenu Gminy Będzino. 

2. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       

w Będzinie. 

 

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu. 

 

1. W ramach Programu udziela się wsparcia: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

2. Do udziału w Programie mogą być zakwalifikowane dzieci i młodzież z rodzin, 

zamieszkujących na terenie Gminy Będzino, u których występują szczególne 

okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania, w tym w 

szczególności występujące w rodzinie: niepełnosprawność, długotrwała choroba, 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub środków farmakologicznych, rodziny 

niepełne, wielodzietność, sytuacja kryzysowa w rodzinie (śmierć, wypadek, 

nagła choroba opiekuna), klęska żywiołowa lub ekologiczna (pożar, huragan, 

powódź, itp.) oraz inne sytuacje, które mają wpływ na udzielenie wsparcia w 

formie dożywiania. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, dyrektor placówki oświatowej np. dyrektor szkoły lub 

przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia 

pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy możliwe jest  

w chwili wystąpienia potrzeby, bez zwłoki spowodowanej koniecznością 



przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji 

administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc  

w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych 

w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym. 

4. Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie do dożywiania będzie wniosek 

dyrektora placówki oświatowej zawierający imię i nazwisko dziecka, adres 

zamieszkania oraz wskazanie okoliczności uzasadniających wydanie posiłku. 

Powyższy dokument stanowi załącznik do faktury bądź rachunku 

potwierdzającego ilość wydanych posiłków. 

5. Dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany do poinformowania Ośrodka 

o zaprzestaniu lub o zamiarze zaprzestania spożywania posiłku przez dziecko lub 

ucznia. 

 

VI. Finansowanie programu. 

 

Program jest finansowany ze 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. 

 

VII. Monitoring programu. 

 

1. 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. 

2. Monitoring obejmuje następujące wskaźniki: 

1) rzeczywistą liczbę dzieci i młodzieży objętych dożywianiem, 

2) koszt dożywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym, 

3) liczbę wydanych posiłków, 

4) rodzaj posiłku (całodzienne wyżywienie, posiłek) 

5) średni koszt jednego posiłku, 

6) udział procentowy liczby dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w ramach 

programu osłonowego w stosunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży objętej 

dożywianiem w gminie /stan z miesiąca poprzedzającego. 

3. Monitoring kwartalny obejmuje wskaźniki określone w ust. 2 pkt 1 - 5. 

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 będzie podlegał monitorowaniu  

w okresach miesięcznych, dla sprawdzenia warunku udziału 20% dzieci  

i młodzieży objętej Programem osłonowym w stosunku do liczby wszystkich 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Będzino, korzystających z dożywiania na 

podstawie decyzji administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
 


