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W związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z
2013r., poz. 1024) zwracam się z prośbą o podjęcie działań, dotyczących składania wniosków
o dotację z budżetu państwa na realizację Programu w roku 2015.
Wnioski, proszę przesłać na adres tut. Wydziału w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 stycznia 2015 roku,
W ramach programu wieloletniego, zgodnie z pkt VI.2 Programu gmina może ubiegać
się o dotację na realizację zadania, pod warunkiem, że udział środków własnych gminy nie
będzie wynosić mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Jednak, zgodnie z
pkt VI.3 „na uzasadniony, pisemny wniosek Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta)
Wojewoda

może

wyrazić

zgodę

na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż
20% przewidywanych kosztów realizacji zadania”.
W przypadku wniosku o zwiększenie dotacji, ustalając tym samym zmniejszenie
udziału środków własnych gminy poniżej 40%, proszę o szczegółowe uzasadnienie przyczyn
zaistniałej sytuacji.
W chwili obecnej nie jest znany limit dotacji na realizację programu w roku 2015
dla województwa warmińsko – mazurskiego. W związku z powyższym, przy wstępnym
podziale środków na realizację zadania, zadeklarowany przez Państwa we wnioskach udział
środków własnych, traktowany będzie na poziomie 40%.

Zgodnie z pkt IX Programu w roku 2015, uruchomione zostaną dwie transze środków
z rezerwy celowej budżetu państwa na zabezpieczenie realizacji zadania, tj. pierwsza do dnia
15 lipca 2015r., druga transza – do 30 września 2015r.
Na podstawie pkt VI.5 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przy
ustalaniu dotacji dla gminy Wojewoda bierze w szczególności pod uwagę:
-

liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy;

-

liczbę osób dorosłych wymagających pomocy;

-

średni koszt posiłku;

-

przewidywany koszt dowozu posiłków;

-

sytuację finansową gminy.

Przypominam również w przypadku podjęcia przez gminę odpowiedniego programu
osłonowego istnieje możliwości objęcia dożywianiem dzieci i uczniów, bez konieczności
wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielana jest taka pomoc, nie może
przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w ramach Programu, w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Przypominam Państwu również, iż w ramach programu udzielana powinna być
pomoc dzieciom i młodzieży przede wszystkim w formie posiłku. W miarę możliwości
osoby dorosłe powinny również otrzymywać te formy pomocy. Przez gorący posiłek należy
rozumieć przynajmniej jeden posiłek podawany w formie ciepłego dania obiadowego.
Gorącym posiłkiem nie jest szklanka ciepłego mleka.
Należy również dążyć do ograniczenia pomocy w formie zasiłku celowego
na rzecz gorącego posiłku.
Jednocześnie przypominam, że celem Programu jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w
trudnej

sytuacji,

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia
i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym
wieku,

chorych

lub

osób

niepełnosprawnych

oraz,

że

obowiązkiem

Gmin

jest

upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych.

Mając

na uwadze powyższe prosimy Państwa o uwzględnienie w toku realizacji Programu w
sprawie systematyczności udzielania pomocy oraz jakości posiłków, zwłaszcza w przypadku
dożywiania dzieci i młodzieży.
Przypominam także, iż wykazane środki własne – powinny być zaliczane do
odpowiedniej pozycji kosztów (posiłek, zasiłek celowy, pomoc rzeczowa, dowóz posiłków).
Całość środków przeznaczonych na Program, które stanowią wkład własny gminy,
powinna być wydatkowana na formy wskazane w ramach Programu. Zatem środki własne,
wydatkowane winny być na Program, zgodnie z jego celami.
Zwracam się również z prośbą o poczynienie starań, aby wkład własny deklarowany
w ramach Programu, ujęty został w budżetach Państwa gmin w ramach klasyfikacji
budżetowej: Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.
Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej, proszę przesłać na adres tut.
Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2015 roku.
Dodatkowo, elektronicznie w Centralnej Aplikacji Statystycznej proszę przekazać
informacje zawarte we wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację programu
wieloletniego, zgodnie z formularzem: 85295§2030 - wniosek 2015.
Informuję, iż niniejsze pismo oraz wniosek wraz z załącznikiem, dostępny jest
do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.uw.olsztyn.pl, w zakładce „Polityka
społeczna” „Programy rządowe i resortowe”, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W przypadku wątpliwości wymagających wyjaśnień – proszę o kontakt z p. Olgą
Zarosą

-

Raczkowską

(nr

tel.

89-523

23

09),

adres

poczty

elektronicznej:

ozarosa@uw.olsztyn.pl
Przedmiotowe wnioski winny być podpisane przez Wójta Gminy, Burmistrza,
Prezydenta Miasta i Dyrektora/Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
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