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Protokół z posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy  

odbytego w dniu 23 stycznia 2018 roku 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Ocena organizacji dożywiania na terenie Gminy Niwiska  

2. Analiza budżetu gminy z uwzględnieniem środków przeznaczonych na oświatę. 

 

Radny Piotr Skiba przywitał przybyłych gości, przedstawił porządek obrad.  

Głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach – Barbara 

Czachor.  

Przedstawiła organizację dożywiania na terenie Gminy Niwiska w 2017 roku: 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 2017r. poz. 1769 ze zm.). 

Pomoc w zakresie dożywiania przyznawana jest: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 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  
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na 1 osobę nie przekracza - 771 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. Barbara Czachor 

wyjaśniła, że z pomocy w formie dożywiania mogą korzystać 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  
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„Pomoc gminy Niwiska w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Od września 2016r. 

zmiany do ustawy o pomocy społecznej uniemożliwiły kontynuację dożywiania dla dzieci  

z rodzin z przekroczonym kryterium dochodowym na cały okres szkolny. Taka pomoc jest 

możliwa tylko w sytuacjach losowych, nie może być realizowana długofalowo. Liczba dzieci 

i uczniów, którym została udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby 

uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym. 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). 

Kierownik GOPS poinformowała, że w 2017r. na realizację programu wydatkowano środki 

własne  w kwocie  30 071  zł. (21%), a gmina pozyskała dotację w kwocie  111 953 zł.  

(79%). Łącznie wydatki na realizację zadania wyniosły 142 024 zł. Pomocy w formie 

dożywiania w szkole udzielono dla 162 dzieci z 98 rodzin. 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 107 osób  

z 53 rodzin  na  kwotę  43 500  zł., dowóz posiłków w kwocie 7 293 zł. (posiłki dowożone  

z SP Niwiska do Huciny i Siedlanki). Dla 126 uczniów dożywianych w ramach programu 

posiłki wydawane były w szkołach na terenie gminy Niwiska, 36 uczniów dożywiano  

w szkołach poza terenem gminy. Rzeczywista liczba osób objętych Programem „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” wynosi 270 osób. W zakresie realizacji w/w zadania ośrodek 

współpracuje  z 17 – 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, koszt posiłku – od  4,50 zł.  

do 5 zł. 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 
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zadania zgodnie z normami HACCP. Barbara Czachor przekazała również zebranym,  

iż 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 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 65 dzieci, uczniów 

szkół: SP w Niwiskach, Gimnazjum w Niwiskach, SP w Hucinie. 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 szkoły w Hucinie. Dla Szkół Podstawowych w Trześni, Hucisku, 

Przyłęku, Siedlance i Punktu Przedszkolnego w Siedlance (dot. 41 dzieci) posiłki sporządza  

i dowozi w formie cateringu – Bar „Jaskółka u Marysi” Niwiska, wyłoniona do realizacji 

usługi na podstawie zapytania ofertowego. 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 107 osób z 53 rodzin, 

wysokość zasiłku na 1 osobę miesięcznie wynosi 84,00 zł. miesięcznie (kalkulacja:  

4,00 zł. x 21 dni). Planowane koszty realizacji zadania w 2018r. roku wynoszą: 166 717 zł.  

tj.: w ramach środków własnych gminy 45 300 zł., z budżetu wojewody  121 417 zł. w tym: 

koszt posiłków – 136 325 zł.; koszt dożywiania w formie zasiłku celowego – 19 352 zł.; 

dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Hucinie i Siedlance koszt - 8 000 zł.; świadczenia 

rzeczowe w postaci produktów żywnościowych  3 040 zł. 

Barbara Czachor podsumowując stwierdziła, że występuje spadek dzieci dożywianych  

i korzystających z pomocy społecznej. Przedmiotowa Komisja pozytywnie ocenia dożywianie 

na terenie Gminy Niwiska.  



5 
 

Kolejny punkt obrad dotyczył analizy budżetu gminy z uwzględnieniem środków 

przeznaczonych na oświatę, którą przedstawiła Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska.  

Wójt poinformowała, że na oświatę przeznacza się w 2018 roku 9.948.198,76 zł, dodając,  

że w grudniu 2017 roku wypłacono wyrównania nauczycielom. Przekazała również zebranym 

o złożeniu wniosku o wartości 400 tysięcy złotych do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego dot. remontu pomieszczeń w Szkole Muzycznej I stopnia (mieszkanie wcześniej 

wynajmowane przez p. Loch i piwnice), a także zakup instrumentów muzycznych. Radny 

Skiba zwrócił uwagę, iż zmienia się podstawa programowa w nauczaniu, brak jest książek  

i lektur – zwrócił się z zapytaniem, czy są zabezpieczone środki na ten cel?  

Wójt poinformowała, że to Dyrektor winien wyjść z inicjatywą, a takowej nie było. Dodała, 

że poruszy ten temat na najbliższej naradzie z Dyrektorami.  

Następnie Komisja przeanalizowała informację dot. wykonywanej pracy nauczycielki 

wychowania fizycznego – Agnieszki Wilk – Sybickiej. Wójt Gminy Niwiska na wstępie 

wyjaśniła, że Agnieszka Wilk – Sybicka ma po 2 godziny zajęć w szkołach podstawowych  

w Niwiskach, Trześni i Siedlance – prowadzi zajęcia alternatywne – (zamiast piłki nożnej) – 

zajęcia z siatkówki. Wybrane szkoły mają sale gimnastyczne, prowadzona jest liga siatkówki 

przez p. Wilk – Sybicką w gimnazjum, które kończy się, dlatego też zajęcia ukierunkowane są 

na dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej, która chce się rozwijać w tym kierunku, 

jest też gminna liga. Agnieszka Wilk – Sybicka przekazała zebranym, iż wzięła na swoje 

ramiona ligę siatkarską, dzieci lubią te zajęcia, grają z drużynami z Krosna, Jarosławia. 

Dodała, że dzieci nie zmusza się do zajęć. Agnieszka Wilk - Sybicka wykorzystuje każdą 

wolną chwilę na siatkówkę, w tym na „okienkach” prowadzi zajęcia sportowe. Po dyskusji, 

Radni nie mieli uwag co do pracy i osoby Agnieszki Wilk – Sybickiej. Radni z przedmiotowej 

Komisji zwrócili się do Wójta Gminy Niwiska z wnioskiem o wystąpienie do dyrektora 

szkoły podstawowej w Trześni w przedmiotowej sprawie.  

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 


