
Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 3 stycznia 2014 roku. 
 

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 

Obradom przewodniczył Pan Wacław Pogoda. Po otwarciu obrad i powitaniu 

zebranych stwierdził, iż w sesji uczestniczy 12 radnych, Rada Gminy jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

- Pani Elżbieta Wróbel uzasadniła konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej. Ponadto 

zakomunikowała, iż po konsultacji z radcą prawnym wojewody uchwałę, której 

projekt otrzymali radni musieliśmy rozbić na dwie  uchwały,  na kolejnej styczniowej 

sesji będzie podejmowana jeszcze trzecia. Jeżeli uchwały nie podejmiemy – do czasu 

wejścia w życie przepisów - dożywianie płacimy z naszych środków. Pani Wojewoda 

zapewniła, że jeżeli uchwały będą podjęte w trybie szybkim, te pierwsze rozpatrzy na 

20% wkładu własnego. Rada Ministrów 10 grudnia przyjęła wieloletni program 

pomocy państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. W tym programie 

wpisano obligatoryjnie 40%, ale powalczymy o 20% gdyż nie mamy w budżecie 

pieniędzy. 

Uchwała została rozbita na dwie; 1)  w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

2)  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

Rada Ministrów podjęła program 10 grudnia, W Dzienniku Ustaw został ogłoszony  

17 grudnia, wszedł w życie 27 grudnia, a myśmy dostali pilnego e - maila od 

wojewody 31 grudnia. W projektach uchwał umieściliśmy zapis, że wchodzą w życie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 

mocą  od 1 stycznia 2014 roku. Wystąpimy pilnie z pismem do wojewody , może w 

ramach puli środków, jakie posiada na ten rok zwolni nas z tych 20%. 

- Projekty uchwał zreferowała Kierownik GOPS Pani Barbara Czachor. Jest to sprawa 

bardzo pilna, która dotarła e - mailem z wieloma wykrzyknikami, aby się do tej 

wyjątkowej sytuacji dostosować i w jak najszybszym terminie podjąć uchwały. Na 

dzień dzisiejszy dzieci mogą być dożywiane tylko w oparciu o kryteria ustawy  

o pomocy społecznej (100 % kryteriów dochodowych). Poprzednie lata polegały na 

tym, że był ustanowiony wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 



który był wprowadzony ustawą. Ustawa przestała obowiązywać 31 grudnia 2013 roku. 

Zapowiedzi ministerstwa były takie, że ustawą ponownie będzie wprowadzony 

wieloletni program. Niestety – w ostatnich dniach grudnia z ministerstwa ośrodki 

otrzymały odpowiedź, że nie udało się tego programu przeforsować ustawą. Jest tylko 

uchwała Rady Ministrów ogłoszona w Monitorze Polskim mówiąca o tym, że jest  

wieloletni program ale w drodze uchwały. Istnieje konieczność ustanowienia prawa 

miejscowego przez Radę Gminy, żeby można było zastosować 150% kryterium 

dochodowego. W ubiegłych lata z programu korzystało 230 osób. Na koniec roku 

ubiegłego kwota dożywiania wyniosła 192 tys. zł. (wkład własny – 43 tys. zł.) W tym 

roku jest to niemożliwe, ponieważ mamy niższy wkład własny wynoszący 33 tys. zł. 

Stanowisko wojewody jest takie, że jeżeli uchwała będzie podjęta w trybie pilnym, 

mamy szanse na zachowanie udziału procentowego 20:80.  Jeżeli spóźnimy się z 

uchwałą, wówczas pozostanie nam 40:80 na co nas nie stać, gdyż nasz wkład własny 

wtedy by musiał wynieść 62 tys. zł. Dlatego konicznym jest podjęcie uchwały, po 

czym złożenie wniosku w dniu 20 stycznia br. Środki jakie winniśmy uzyskać to 

kwota 152 tys. zł. Biorąc pod uwagę kryterium dochodowe na 100 % kryterium 

żywionych jest 110 dzieci, łącznie żywimy 230 dzieci. Dzieci niepełnosprawne 

wszystkie mają przekroczone kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.  

W pierwszej wersji uchwały chcieliśmy wprowadzić 200%, chodziło tu głównie  

o dzieci niepełnosprawne, mamy 15 dzieci dożywianych w specjalnych szkołach, które 

nie mieszczą się w kryterium 150%. Dlatego potrzebna jest kolejna uchwała, 

przygotowanie programu osłonowego. Z chwilą funkcjonowania programu 

osłonowego, dyrektor szkoły będzie mógł złożyć informację do OPS , że takie dziecko 

niezależnie od dochodu wymaga wsparcia w formie dożywiania. Niejednokrotnie są 

takie sytuacje, że rodzice mają dochody które przewyższają kryteria, ale w domu 

dziecko nie widzi obiadu. Program osłonowy ureguluje też kwestię dzieci 

niepełnosprawnych. Do czasu uchwalenia programu osłonowego dzieci będą 

dożywiane na podstawie ustawy o pomocy społecznej (decyzją zostanie zastosowany 

częściowy zwrot). 

- W dyskusji nikt nie zabierał głosu, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w 

ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przystąpiono do 

głosowania. „Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XXXIX/284/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014 – 2020. Również do tego projektu radni nie mieli żadnych uwag, „za” 

podjęciem uchwały glosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 



głosowania” 0. Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XXXIX/285/2014 w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 

Na tym zakończono obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Niwiska. 

 

  

                     Protokołowała: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


