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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady 

Gminy odbytego w dniu 20 stycznia 2016 roku. 

 

 Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu. Z listy osób 

zaproszonych udział wzięli: Wójt gminy pani Elżbieta Wróbel oraz kierownik GOPS 

pani Barbara Czachor. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Zapoznanie się z projektem nowego Statutu Gminy Niwiska. 
2. Ocena organizacji dożywiania na terenie gminy za 2015 rok. 
3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Obradom przewodniczył pan Jan Dziadura – przewodniczący komisji, który po 
powitaniu zebranych zakomunikował, że pkt. 1 nie będzie realizowany, ponieważ 
wczorajsze posiedzenie Komisji Statutowej zakończyło się fiaskiem. 
 Przystąpiono do realizacji pkt. 2, tj. oceny organizacji dożywiania na terenie 
gminy za 2015 r. Informację w tym zakresie przedstawiła pani Barbara Czachor.   

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. 
zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz  dożywianie dzieci ( art. 17 ust. 
1 pkt. 3, art. 17 ust. 1  pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej -
Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.). 

Pomoc w zakresie dożywiania przyznawana jest :  

1) dzieciom do 7 roku życia, 
2)  uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 
wieku, chorym i niepełnosprawnym 
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

Zadania powyższe realizowane są przez gminę w ramach wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 przyjętego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 
2013r., poz. 1024). 
 Dnia 3 stycznia 2014r. Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 Rada Gminy Niwiska podwyższyła 
kwotę 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   – do 150 % kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt.1,2 ustawy o pomocy społecznej. Odpowiednio zatem o powyższą 
pomoc może ubiegać się rodzina , w której dochód na 1 osobę nie przekracza -771 
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zł. i osoba samotnie gospodarująca- 951 zł. Oprócz spełnionych kryteriów 
dochodowych warunkiem uzyskania pomocy jest udokumentowanie powodu trudnej 
sytuacji rodziny lub osoby. Pomocy udziela się z powodów wymienionych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej tj.: 
1) ubóstwa, 
2) sieroctwa, 
3) bezdomności, 
4) bezrobocia, 
5) niepełnosprawności, 
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
7) przemocy w rodzinie, 
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
9) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
10) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
12) alkoholizmu lub narkomanii, 
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
GOPS kwalifikuje dzieci i młodzież z terenu gminy Niwiska do pomocy w ramach 
programu po złożeniu przez rodzica dziecka wymaganych dokumentów, 
przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego i wydaje decyzję administracyjną w sprawie. 

 Uchwałą  z dnia 3.01.2014r. Nr XXXIX/285/2014 Rada Gminy Niwiska określiła 
zasady 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 odstępując od żądania zwrotu wydatków, 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej , dochód osoby w rodzinie lub dochód 
rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  
            Z pomocy w formie dożywiania korzystają również dzieci mimo przekroczonych 
kryteriów dochodowych w rodzinie, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej  i 
zakwalifikowane  do tego wsparcia na podstawie informacji dyrektora szkoły. Zasady 
udzielania tej pomocy reguluje przyjęty Uchwałą Rady Gminy Niwiska z dnia 28 
stycznia 2014r. Nr XL/288/2014  Program osłonowy w zakresie dożywiania  „Pomoc 
gminy Niwiska w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
W ramach programu osłonowego 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 ośrodek 
pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej 
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pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz 
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.  
Liczba dzieci i uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w w/w sposób, nie może 
przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.   W 2015r.  ramach programu 
osłonowego  pomocy w formie posiłku w szkole udzielono 32 dzieciom na podstawie 
informacji dyrektora szkoły. 
         Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
gmina otrzymuje dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 
40 % przewidywanych kosztów realizacji programu. Na uzasadniony pisemny wniosek 
wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym  że udział własny gminy 
nie może być niższy niż 20 % przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wniosek 
powyższy jest przedkładany wojewodzie w m-cu styczniu danego roku, obejmuje 
kalkulację przewidywanych kosztów ( iloraz  liczby dzieci , ilości dni dożywiania w 
roku, średniego kosztu posiłku oraz planowane wydatki na dowóz posiłków i 
realizację zasiłków celowych)  

           W 2015r.  na realizację programu wydatkowano środki własne  w kwocie  44 
300  zł. (26,4%), a gmina pozyskała dotację  w kwocie  123 367 zł. ( 73,6%). Łącznie 
wydatki na realizację zadania wyniosły  167 667 zł. Pomocy w formie dożywiania w 
szkole udzielono dla 242 dzieci ze 129 rodzin– średni  koszt dziennego posiłku wynosił 
3,53 zł. Wydatkowano również środki na wypłatę zasiłków celowych z 
przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego 
programu  „ Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”  dla 169 osób z  73  rodzin  na  
kwotę  43 658  zł., dowóz posiłków w kwocie 8 495 zł. Dla  171 uczniów  dożywianych 
w ramach programu posiłki wydawane były w szkołach na terenie   gminy Niwiska, 71 
uczniów dożywiano w szkołach poza terenem gminy. 

        W zakresie realizacji w/w zadania ośrodek współpracuje  z 23 –ma placówkami 
oświatowymi na terenie gminy i poza jej terenem. Na terenie gminy dożywianie 
organizowane jest w   Szkołach Podstawowych w:  Niwiskach, Siedlance, Hucinie, 
Kosowach, Trześni, Hucisku i Przyłęku oraz w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach i 
Punkcie Przedszkolnym w Siedlance. Dożywianie prowadzone jest we wszystkich 
szkołach  w formie jednego gorącego posiłku. Szkoły posiadają wyznaczone i 
doposażone pomieszczenia do sporządzania i wydawania posiłków, dopuszczone 
decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej do 
prowadzenia działalności sporządzania i wydawania posiłków. Wykonawcy, którzy 
przygotowują posiłki zobowiązani są do wykonania powierzonego zadania zgodnie z 
normami HACCP. Od 2014r. ze środków w ramach programu nie można finansować 
zakupu doposażenia stołówek oraz punktów przygotowywania posiłków. 

        Kierownik ośrodka zawiera z dyrektorami placówek porozumienia, które regulują 
formę organizacji dożywiania na terenie szkoły, lub poza szkołą, formę odpłatności,  
ustalają koszt jednego posiłku. Ośrodek zabezpiecza środki finansowe, a dyrektor 
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placówki jest zobowiązany do zorganizowania dożywiania dzieci według listy dzieci i 
młodzieży sporządzonej przez GOPS, do prowadzenia dokumentacji w zakresie 
dożywiania dzieci w szkole oraz przekazywania do ośrodka faktur, not 
obciążeniowych, bądź rachunków za dożywianie.  
      Dyrektorzy szkół dokonują rozliczenia wydawanych miesięcznie posiłków ze 
wskazaniem miesięcznego kosztu, ilości dożywianych dzieci, ilości wydanych 
posiłków, dni realizacji dożywiania oraz kosztu jednego posiłku. 

        Na terenie gminy Niwiska posiłki sporządzane są w stołówce szkolnej w 
Niwiskach, która przygotowuje gorące dania dla 124 dzieci,  uczniów szkół : SP w 
Niwiskach, Gimnazjum w Niwiskach, SP w Kosowach, SP w Hucinie, SP w Przyłęku. 
Dyrektor szkoły przeprowadza zapytanie cenowe w celu wyłonienia dostawcy 
artykułów żywnościowych, z których sporządzane jest jedno danie obiadowe 
dziennie. Posiłki przygotowywane są w stołówce szkolnej i wydawane dla uczniów SP 
Niwiska i Gimnazjum. Pozostałe posiłki dowożone są codziennie do szkół w Hucinie , 
Kosowach i Przyłęku . Dla  Szkół podstawowych w Trześni, Siedlance i Hucisku ( dot. 
47 dzieci) posiłki sporządza i dowozi w formie cateringu –Spółdzielnia Socjalna SMAK 
w Kolbuszowej, wyłoniona do realizacji usługi na podstawie zapytania ofertowego. 
Spółdzielnia jest podmiotem ekonomii społecznej i zajmuje się dożywianiem dzieci i 
młodzieży na terenie powiatu kolbuszowskiego.  

 Dzieci i młodzież, które z względu na różne schorzenia nie mogą korzystać z 
żywienia zbiorowego oraz osoby dorosłe w szczególności samotne, w podeszłym 
wieku, chore i niepełnosprawne są wspierane pomocą w formie zasiłku celowego na 
zakup posiłku. Z tej formy pomocy skorzystało 169 osób z 73 rodzin, wysokość zasiłku 
na 1 osobę miesięcznie  wynosi 73,50 zł. (kalkulacja: 3,50 zł. x 21 dni). 
           Planowane koszty realizacji zadania w 2016r.  roku wynoszą:  
179 209 zł. tj.: w ramach środków własnych gminy 44 300 zł., z budżetu wojewody  
134 909 zł. w tym: 
- koszt posiłków –  145 800 zł.- koszt dożywiania w formie zasiłku celowego –    
21 889 zł. 
   - dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Hucinie, Przyłęku i Kosowach  koszt- 
9 000 zł. 
  -  świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych  2 520 zł. 
 -  planowany koszt jednego posiłku 3,50 zł. 
 Zdaniem radnego Magdy opieranie się o kryterium dochodowe jest troszeczkę 

niesprawiedliwe. Podał przykład rodziny, w której kryterium na osobę pozwala 

zakwalifikować dziecko do dożywiania, natomiast w innej rodzinie – tuż obok – kwota 

dochodu przekracza parę złotych i już to dziecko nie może być dożywiane. 

Do powyższego ustosunkowała się kierownik GOPS. Jest jeszcze decyzja dyrektora 

szkoły. Jeśli ktoś nie spełnia kryterium dochodowego, a jest potrzeba dożywiania 

dziecka, wówczas wystarczy informacja dyrektora szkoły. GOPS na podstawie 

programu osłonowego ma obowiązek zakwalifikowania dziecka do dożywiania. Na tej 

zasadzie 32 dzieci korzysta z tej formy pomocy. 
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  Radny Boroń – do opieki zgłaszają się ludzie, którzy mają stały zasiłek 

opiekuńczy. GOPS dzieli ten zasiłek w taki sposób, że część pieniędzy dostaje dana 

osoba, druga część przekazywana jest placówce, która ma zaopatrzyć podopiecznego 

w żywność. Radny pyta, ile takich osób jest na terenie gminy?, która placówka ich 

obsługuje oraz w jaki sposób wyznaczony sklep rozlicza się z GOPS-em z pobranego 

przez podopiecznego towaru? Wokół tej sprawy jest szum – zaznaczył radny. 

 Pani Czachor odpowiedziała, że  z placówkami są podpisane umowy, w których 

wyraźnie pisze, jakich artykułów sklep nie może wydawać (alkoholu, papierosów, 

używek). Wybór sklepu należy do klienta. Pracownik socjalny nie jest w stanie iść za 

podopiecznym i dopilnowywać, co on wybiera. W całej gminie jest 6 takich osób. 

 Radny Dziadura – jak sprawa wygląda z jakością posiłków? 

  Kuchnia w szkole w Niwiskach przygotowuje bardzo dobrze – odpowiedziała 

pani Czachor. Jeżeli chodzi o druga firmę, najlepiej przygotowuje Spółdzielnia SMAK – 

firma kateringowa. 

 Radny Skiba stwierdził, że uwag odnośnie dożywiania nie było. Jest dobrze 

zorganizowane, ale środki są bardzo malutkie, bo za 3 zł ciężko jest coś wymyślić. 

 Dyrektorzy sięgają jeszcze po inne formy, np. mleko, warzywa – dodała 

kierownik GOPS. Dożywianie bardzo dobrze wygląda na terenie szkół. 

 W sprawach różnych głos zabrała wójt gminy Elżbieta Wróbel w temacie 

utworzenia na terenie gminy Niwiska na bazie starej szkoły (u góry nad Seniorem 

WIGOR-em) Środowiskowego Domu Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

sprzężoną,  Nabór wniosków będzie od połowy lutego do połowy marca. Działanie 

tego ośrodka będzie podobny do Seniora WIGOR-a. W ramach projektu będziemy 

wnioskować o zakup i montaż windy. Funkcjonowanie tej placówki w całości pokryje 

budżet państwa. Jest to program rządowy i nabór będzie przez wojewodę. 

 Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

         Protokołowała: 

 


