P R O T O K Ó Ł Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 19 grudnia 2018 roku
Obecni na posiedzeniu Komisji – według załączonej listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli : Marcin Ratułowski – Wójt Gminy, Tadeusz CzepielPrzewodniczący Rady Gminy, Bukowski Bartłomiej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Hudyka Danuta główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel.
Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
poinformował, iż zgodnie z § 71 statutu gminy pracami komisji kieruje przewodniczący lub
zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
Zatem zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego komisji.
Zostali zgłoszenie kandydaci :
1. Tomasz Garbaciak, który wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Paweł Dziubek, który również wyraził zgodę na kandydowanie,
Radny Tomasz Turski zgłaszając kandydaturę radnego Pawła Dziubka podkreślał, że pełni on
funkcję Prezesa Oddziału Małopolskiego Związku Dużych Rodzin. W związku z tym
współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu. Tak więc osoba
kompetentna, znająca te sprawy.
Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami :
Kandydatura radnego Tomasza Garbaciaka uzyskała 5 głosów „za”.
Kandydatura Pawła Dziubka uzyskała – 3 głosy „za”.
Zatem na Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowi i Pomocy Społecznej
został wybrany radny TOMASZ Garbaciak.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji został zgłoszony jeden kandydat radny Paweł Dziubek,
który w głosowaniu jawnym uzyskał 8 głosów „za”. W związku z powyższym na Zastępcę
Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej został
wybrany radny PAWEŁ Dziubek.
Dalsze prowadzenie posiedzenia komisji Przewodniczący Rady Gminy przekazał nowo
wybranemu Przewodniczącemu Komisji – radnemu Tomaszowi Garbaciak.
Przystępując do realizacji pkt. 3. dot. przyjęcia porządku obrad – Przewodniczący Komisji
proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty
jednogłośnie, przy 8 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej :
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1.
2.
3.
4.
a)

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wydanie opinii do projektów uchwał :
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023,
b) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023.
5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
Na wniosek Wójta Gminy o wytypowanie przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego
Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ustalono, iż punkt ten zostanie omówiony
w pkt. 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące”.
Ad. pkt. 4. Z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania (..) zapoznała
członków komisji Hudyka Danuta – główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czarnym Dunajcu.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty : 701 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
Rada Ministrów dnia 15 października 2018 r. podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała
wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku i zastąpi dotychczas obowiązującą uchwałę z dnia 10
grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
w zakresie dożywiania, który zakończy się 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie ze wskazówkami
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów
gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku
uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego
poziomu.
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia
systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz
uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom
i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb
żywieniowych.
W świetle powyższych uregulowań prawnych podjęcie w tej sprawie uchwały jest uzasadnione.
Do przedłożonego projektu uchwały zapytania wnieśli :
radny Paweł Dziubek pytał jaką kwotę stanowi kryterium dochodowe w wysokości 150%.
Udzielając odpowiedzi Hudyka Danuta główny księgowy, że jest to kwota 792 złote, natomiast
dla osób samotnych 1.051 zł.
radny Tomasz Turski w związku z tym, że gmina w ramach rządowego programu udziela
wsparcia w formie posiłku - pytał czy we wszystkich szkołach taką formę stosuje się.
Główna księgowa potwierdziła, iż we wszystkich szkołach są obiady, w niektórych szkołach
znajdują się stołówki, w innych szkołach posiłki są dowożone, przez podmioty wyłonione
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w przetargu. Szkoły takie jak : Piekielnik, Podszkle, Załuczne i Odrowąż obsługiwane są przez
stołówkę KAPI, a szkoły : Chochołów, Ciche obsługiwane przez stołówkę Dina Usługi
Cateringowe Czarny Dunajec. Przetargi przeprowadzane są corocznie w okresie lipca.
Dalej radny Tomasz Turski pytał od czego uzależniona jest wysokość środków, które
przeznaczane są na dożywianie.
Udzielając odpowiedzi główna księgowa poinformowała, że osoby takie zgłaszają się do
Ośrodka Pomocy i do 150% kryterium dochodowego mogą skorzystać z posiłków. Na tej
podstawie Ośrodek zgłasza zapotrzebowanie do Urzędu Wojewódzkiego o potrzebne środki
finansowe. Jeżeli gmina zapewnia ciepłe posiłki, co jest wymagane, by ubiegać się o środki
w wysokości 80%, natomiast 20% pokrywane jest ze środków własnych gminy. Dotyczy to
zasiłków celowych i pomocy w naturze, gmina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 60%,
natomiast 40% dopłaca ze środków własnych.
Dzieci w szkołach otrzymują ciepłe posiłki, natomiast dorośli otrzymują karty na zakup
artykułów spożywczych w sklepie, bądź też dostają zasiłek celowy pieniężny, który mogą
przeznaczyć na zakup posiłku.
radny Paweł Dziubek chciał uzyskać informację, czy w ciągu roku można zgłaszać osoby, które
przykładowo utraciły stały dochód i kwalifikują się do takiego wsparcia.
radny Wajda Czesław pytał, co w przypadku gdy szkoła nie jest wyposażona w stołówki szkolne,
posiłek dowożony jest przez Catering, co w takim przypadku.
Główna księgowa poinformowała, iż jeszcze w poprzednim programie 2014 szkoły mogły
ubiegać się o dofinansowanie na doposażenie stołówek w szkole i to zależało od Dyrektora danej
szkoły. Obecnie jednak zgodnie z wymogami SANEPID-u posiłki dostarczane są w specjalnych
opakowaniach styropianowych i są przygotowane odpowiednie sale na ten cel. Generalnie
stwierdziła, że posiłki są smaczne i gorące i wszystko odbywa się zgodnie z przepisami BHP.
Radny Tomasz Turski chciał się dowiedzieć, czy zasiłek wychowawczy 500+ jest brany pod
uwagę, do kryterium dochodowego, gdyż jak twierdził miała miejsce taka sytuacja, że osoby
wypadły z programu, w związku z otrzymywaniem tego zasiłku.
Główna księgowa odpowiadając stwierdziła, iż kryterium jest głównym czynnikiem, który brany
jest pod uwagę przy udzielaniu pomocy, jednakże pracownicy socjalni posiadają wiedzę na temat
sytuacji materialnej danej rodziny. Na pewno zasiłek 500+ podniósł standard materialny rodzin,
i zdarzają się przypadki, że dzieci rezygnują z posiłków.
Dalej radny dopytywał, czy Ośrodek Pomocy posiada Regulamin, który określa konkretnie
sytuację materialną (zamożność) danej rodziny.
Główna księgowa odnosząc się stwierdziła, że takie uprawnienia pracownikom socjalnym daje
ustawa o pomocy społecznej, zgodnie z którą pod uwagę brany jest nie tylko dochód, lecz
również i inne okoliczności występujące w rodzinie.
W tym miejscu zaapelowała do radnych, w przypadku gdy posiadają wiedzę na temat ciężkiej
sytuacji materialnej danej rodziny w swoich miejscowościach, aby każdorazowo takie rodziny
były zgłaszane pracownikowi socjalnemu.
Następnie po przeprowadzonej dyskusji komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do w/w
uchwały.
ppkt. b)
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 rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023.
Główna księgowa przedkładając projekt uchwały zwróciła uwagę, iż Ustanowiony rządowy
program uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przewiduje
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe
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w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc
rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu
wydatków przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy
Rada Gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie
realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. oraz zgodnie z art. 8 ust. 2
ustawy o pomocy społecznej warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na
dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1
cytowanej ustawy, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały
na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do
wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Pytań do przedłożonej uchwały nie było – Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do
przedmiotowej uchwały.
Ad. pkt. 5. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach komisja do 9-cio osobowego składu Rady Społecznej Samodzielnego
Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, wytypowała
następujących radnych :
1. Dziubek Paweł,
2. Marduła Kazimierz,
3. Kokoszka Bogumiła Maria
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Komisji Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 1115. dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.d/s rady

