UCHWAŁA Nr IV/38/19
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia
programu osłonowego realizowanego w ramach
wieloletniego rządowego 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 17 ust.
2 pkt 4, i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018
r. poz. 1508 z późn. zm.) 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) Rada Miejska
w Bobolicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy w celu przyznania pomocy w formie posiłku
dla dzieci i uczniów udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola realizowanej w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023,który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Franciszek Łobocki

Uzasadnienie
Rada Ministrów Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. ustanowiła wieloletni
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),
określający zasady wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
będą udzielały pomocy, gdy dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Uchwała ta nie jest jednak aktem prawnym obligującym i uprawniającym gminę do podjęcia zadań
w tym zakresie. Zawiera jednak wytyczne dla gmin, które określają warunki do udzielania takiej
pomocy. Warunkiem przyznania pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest opracowanie i przyjęcie przez
Radę Miejską odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy
społecznej. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów
osłonowych o zasięgu gminnym. Wobec powyższego niezbędne jest przyjcie uchwały dotyczącej
programu osłonowego dotyczącego wspierania dożywiania dzieci i uczniów w formie posiłku

Załącznik
do Uchwały Nr IV/38/19
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Program osłonowy
realizowany w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Bobolice
2019-2023

I. Wprowadzenie
Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. został wprowadzony z dniem
1 stycznia 2019 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Kierując się potrzebami w zakresie pomocy społecznej podjęto decyzję o opracowaniu
i wdrożeniu programu osłonowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W ramach realizowanego programu osłonowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań kryterium dochodowego (w wysokości 150 % kryterium,
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy
społecznej, kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty 701, 00 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie -rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej), a 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 pomocy w formie posiłku o której mowa powyżej, w przypadku przyjęcia
przez gminę odpowiedniego programu osłonowego o którym mowa w art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
II. Podstawy prawne
1.Art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r.
poz. 1508 ze zm.).
2.Art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508
ze zm.).
3.Art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
ze zm.).
4.Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm).
5.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o ustanowieniu wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.z 2018 r., poz. 1007).
III. Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin, które
nie korzystają z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
w szczególności ze względu na brak zgody rodziców na przeprowadzenie wywiadu lub przekraczanie
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w zakresie dożywiania. Realizacja
programu ma służyć także poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu właściwych
nawyków żywieniowych oraz zapewnić dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego
posiłku w szkole.
IV. Założenia Programu
Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców
Gminy Bobolice. Program osłonowy skierowany jest do dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
którzy są mieszkańcami Gminy Bobolice.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których dyrektor szkoły lub przedszkola
stwierdzi potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku i dziecko lub uczeń wyrazi chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci
i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
V. Działanie
Program będzie realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobolicach we współpracy ze szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez Gminę Bobolice
oraz inne samorządy albo podmioty prowadzące szkoły lub przedszkola, do których uczęszczają dzieci
i uczniowie z terenu miasta i gminy Bobolice.
Koordynatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.
VI. Finansowanie
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
VII. Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana będzie roczna informacja, będąca elementem składowym
rozliczania 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).

