
UCHWAŁA NR XVIII/149/16
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc gminy w zapewnieniu niezbędnego ubrania dla 
dzieci z rodzin wielodzietnych na lata 2016 - 2018”

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy „Pomoc gminy w zapewnieniu niezbędnego ubrania dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych na lata 2016-2018”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Program ustanawia się w celu realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na 
lata 2016 – 2018.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/149/16

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 22 marca 2016 r.

Program osłonowy

„Pomoc gminy w zapewnieniu niezbędnego ubrania dla dzieci

z rodzin wielodzietnych na lata 2016 - 2018”

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zapewnieniu niezbędnego ubrania dla dzieci z rodzin wielodzietnych na lata 2016 
- 2018” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym 
realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt 3  ustawy o pomocy społecznej. Program jest utworzony w związku z realizacją Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2016 – 2018.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedostosowania ubioru dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez dostosowanie ubioru do pory roku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy Olesno w zakresie:

- zapewnienia dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie 
z ich potrzebami,

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  w stanie pokonać wykorzystując własne 
środki, możliwości i uprawnienia.  Celem w pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie udziela pomocy finansowej w ramach świadczeń z pomocy 
społecznej dla ok. 50 rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się ok. 180 dzieci. Ubóstwo tych rodzin, 
rzutuje na zjawisko niedostosowania ubioru dzieci  i młodzieży z rodzin wielodzietnych do pory roku. 
Znaczące wydatki na bieliznę, odzież i obuwie ograniczają rodzinom wielodzietnym możliwość 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Wobec tego objęcie dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych programem osłonowym, pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb dotyczących 
ubrania stosownego do pory roku.

Podmioty realizujące program

Program realizuje i równocześnie jest jego koordynatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie jako 
samorządowa jednostka pomocy społecznej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się raz w roku wsparcia materialnego na zakup niezbędnej odzieży lub 
obuwia dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do 18 roku życia, a jeżeli dziecko uczy się w szkole 
lub szkole wyższej do 21 roku życia, korzystających z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Oleśnie. Ponieważ program osłonowy zakłada dostosowanie ubioru do pory roku, ustala się dwa okresy w 
roku kalendarzowym na realizację programu. Pierwszy, to okres „Wiosenny”,          tj. od marca do maja 
każdego roku realizacji programu, drugi to okres „Jesienny”, tj. od września       do listopada każdego roku 
obowiązywania programu osłonowego. W 2016 roku rozpoczęcie naboru wniosków planuje się od okresu 
„Wiosennego”.
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Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy. Szacuje się, że na realizację programu corocznie 
przeznaczona będzie  kwota  ok. 27 000,00 zł.

Ustala się stałą kwotę przysługującą na zakup ubioru na jedno dziecko w wysokości 150,00 zł w każdym 
roku realizacji programu.

Realizacja programu

Przyznanie pomocy wymaga każdorazowo przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego       w 
miejscu zamieszkania rodzica, opiekuna dzieci i sprawdzenia sytuacji materialnej rodziny na zasadach 
określonych  w ustawie o pomocy społecznej. Warunkiem przyznania wsparcia jest spełnienie do 150 % 
kryterium dochodowego  z ustawy o pomocy społecznej oraz  kryterium  wychowywania trojga lub więcej 
dzieci, uczących się w szkole lub szkole wyższej i pozostających na utrzymaniu rodzica. Przyznanie pomocy 
odbywa się poprzez wydanie decyzji administracyjnej przyznającej środki na zakup niezbędnego ubrania. 
Realizacja decyzji będzie polegała na dokonaniu zakupu niezbędnego ubrania, w uzasadnionych przypadkach 
w obecności pracownika socjalnego, oraz  na przedstawieniu dowodów poniesionych wydatków tj. imiennej 
faktury bądź rachunku, potwierdzającego zakup niezbędnej odzieży lub obuwia dla dzieci i młodzieży, 
dostosowanego do pory roku. Dokumenty rozliczeniowe powinny być wystawione na rodzica. W przypadku 
nieprzedłożenia dokumentów rozliczeniowych pomoc w następnym okresie nie zostanie przyznana.

Aby pomoc spełniała warunek zabezpieczenia podstawowych potrzeb dotyczących ubrania stosownego do 
pory roku, wskazane jest aby zakup stosownego ubrania odbywał się w naprzemiennych okresach, czyli w 
jednym roku zakup ubrań w okresie „Wiosennym”, w kolejnym    w okresie „Jesiennym”.

Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,      
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny 
i dziecka.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana będzie roczna informacja, przedstawiana wraz ze sprawozdaniem   z 
działalności Ośrodka, po zakończenia każdego roku realizacji Programu, począwszy od 2017 roku, w formie 
pisemnego sprawozdania Burmistrzowi Olesna. Informacja powinna  zawierać co najmniej następujące dane:

- ilość środków przeznaczonych na realizację Programu w poprzednim roku,

- ilości rodzin wielodzietnych korzystających z Programu w poprzednim roku

- ilości dzieci i młodzieży, która otrzymała pomoc na zakup niezbędnego ubrania.
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