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   W dniu 29 stycznia 2014r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania 
sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał związanych z wdrożeniem 
i poszerzeniem możliwości stosowania przyjętego przez Radę Ministrów nowego wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania.  Przyjęty wieloletni program  państwa 
w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 umożliwia gminie m.in. kontynuację pomocy w formie 
posiłków wydawanych w przedszkolach i szkołach dla dzieci i uczniów z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie daje gminie możliwości rozszerzenia kręgu osób 
uprawnionych do korzystania z posiłku poprzez zwiększenie o 50% kryterium dochodowego 
uprawniającego do pomocy oraz wprowadzenie możliwości dożywiania dzieci z rodzin 
nie spełniających kryterium dochodowego w szczególnie uzasadnianych przypadkach. Rada Gminy 
zwiększyła kryterium dochodowe do 150% tzw. kryterium ustawowego. Oznacza, to że pomoc 
w postaci dożywiania dzieci będzie możliwa w przypadku osiągania dochodu na osobę w rodzinie 
w wysokości do 684zł miesięcznie. Drugą uchwałą Rada przyjęła program osłonowy, który umożliwi 
kontynuację dożywania dzieci i uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mimo nie 
spełnienia kryterium dochodowego. Pomoc w postaci posiłku jest wówczas udzielana na wniosek 
dyrektora szkoły lub przedszkola, a liczba dzieci i uczniów objętych tą pomocą nie może przekroczyć 
20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym, spełniających kryterium dochodowe.  
   Ostatnia z podjętych uchwał dotyczy udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Krotoszyńskiemu 
w 2014 roku. Uchwała ta daje podstawę do uruchomienia przewidzianych w budżecie gminy 
dofinansowań działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie (6.500zł) udzielającego 
parad i pomocy m.in. osobom i rodzinom z terenu naszej gminy oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej 
na dowóz uczestników zajęć z terenu gminy (1.450zł).  
   W ostatnim punkcie obrad Rada zapoznała się z przedłożonym przez  Wójta Gminy sprawozdaniem 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2013. 


