Elektronicznie podpisany przez:

Małgorzata Edyta Lewandowska; Przewodnicząca Ra
dnia 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 58/VI/19
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.1)), w związku z 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
(M.P. z 2018 r. poz. 1007) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni gminny program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 19/ III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia „Wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych z terenu gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2354 i 2529 oraz
z 2019 r. poz. 271, 730 i 752.
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Załącznik do uchwały Nr 58/VI/19
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 27 czerwca 2019 r.

WIELOLETNI GMINNY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019 – 2023
I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
1.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy min. zapewnienie posiłku osobom tego
pozbawionym oraz dożywianie dzieci.
2.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ww. ustawy do zadań własnych gminy
należy podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
3.
Uchwała 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.
II. CEL PROGRAMU
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób
dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych o niskich
dochodach zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała.
Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom
prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania
posiłków w szkołach. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:
1.
Moduł dla dzieci i młodzieży,
2.
Moduł dla osób dorosłych,
3.
Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stara
Biała na lata 2015-2020 w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach.
III. OCENA SYTUACJI
W latach 2014 - 2017 pomocą w ramach dotychczas realizowanego programu "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" objęto 520 osób z 246 rodzin, w tym 309 dzieci.
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" umożliwia dalsze udzielanie
pomocy w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych i co istotne w szczególnych
przypadkach nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
administracyjnej.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na
żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na
zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.
W tym stanie rzeczy wobec wymogów ustanowienia programu na poziomie gminy staje się jak
najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu.
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IV. REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała jako samorządowa
jednostka pomocy społecznej przy udziale właściwych samorządowych jednostek
organizacyjnych gminy.
Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Stara Biała.
V. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą 3 moduły, z których każdy ma
charakter indywidualny i jest kierowany do innego adresata.
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ze środków przekazywanych w ramach programu gmina udziela wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz
spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w
ustawy.
W ramach programu udziela się wsparcia:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy
społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie
udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji
administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc bez decyzji
administracyjnej, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
1.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
Ze środków przekazywanych w ramach programu gmina udziela wsparcia w postaci
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy
wskazane w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004
r o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy.
2.

3.
MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA
POSIŁKÓW W SZKOŁACH
Moduł 3 programu dotyczy wzmacniania opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie
warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
W ramach modułu 3 program przewiduje następujące działania:
a) doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówek,
b) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do
spożywania posiłków np. zakup krzeseł, stołów, zastawy stołowej, tac, pojemników na
odpady, termosów gastronomicznych.
VI. FINANSOWANIE PROGRAMU
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Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 – 2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15
października 2018 r. ( M. P. z 2018 r. poz. 1007 ).
VII. MONITORING PROGRAMU
Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym
rozliczenia ww. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023.
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