UCHWAŁA Nr IV/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata
2019-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 17 ust. 1 pkt 14,
ust. 2 pkt 4, art. 48b ust. 2-3, 5 pkt 1, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192) w związku z uchwałą Nr 140
Rady Ministrów z dnia15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkolei w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007) Rada
Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje sięgminnyprogram osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/382/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
16 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego poz. 349 i z 2017 poz. 4144).
§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiegoi
wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Słoka

UZASADNIENIE
W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie 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 (M. P. poz. 1007). Program jest finansowany
ze środków budżetu państwa i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa.
Na szczeblu gminy Program będą realizowały samorządowe jednostki organizacyjne pomocy
społecznej przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy. Koordynatorem
Programu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Realizacja obecnie obowiązującego program, przyjętego uchwałą nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata
2014-2020 (M. P. z 2015 r. poz. 821 i z 2017 r. poz. 1138), zostanie zakończona z dniem
31 grudnia br.
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest
programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze
obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) - (udzielanie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionymi, dożywianie dzieci)

oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)–(zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki).
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.
Ze środków przekazywanych w ramach moduł dla dzieci i młodzieży gminy będą
udzielały wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) 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.
Program stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko
nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, 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.
Stosownie do art. art. 17 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy, podejmowanie
innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Zgodnie z Programem w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu
osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, przyznanie uczniowi albo dziecku pomocy w formie posiłku nie wymaga wydania
decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego.Jednakże zgodnie z art. 48 b ust. 2 i 5 pkt. 1ustawy o pomocy społecznej
dożywianie dzieci bez wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej może się odbywać
wyłącznie doraźnie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

Załącznik
do uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Gminny Program Osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
I. CEL PROGRAMU
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki
społecznej Miasta i Gminy Końskie w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców
zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Końskie.
II. OCENA SYTUACJI
W roku 2017 wsparciem z zakresu dożywiania objęto 1747 osób. Od 1 stycznia 2018 r.
do 31 października 2018 r. dożywianiem objęto 1553 osób. Z pomocy w postaci posiłku
spożywanego w placówkach oświatowych skorzystało w 2017 roku 214 dzieci i młodzieży,
a do 30 października 2018 r. 174. W ramach realizowania dożywiania w 2016 r. w trybie
udzielenia pomocy w formie posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej
i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 4 dzieci, od 2017 roku
do 31 października 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 3 dzieci.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania 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 oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie
gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
III. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM
Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich przy udziale
jednostek organizacyjnych gminy, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Miasta
i Gminy Końskie.
IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. W ramach Programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Wsparciaudziela odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy dziecko albo uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, informując jednocześnie
o tym fakcie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Końskich.
3. Przyznanie wsparcianie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie oraz ustalenia
sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Środki na zakup posiłkuprzekazywane będą przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Końskich na zasadach i w trybie określonym w porozumieniu zawartym
pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich a dyrektorem
odpowiedniej placówki oświatowej.
5. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielone wsparcie, nie może przekroczyć 20%
liczby dzieci i uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta i Gminy
Końskie w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a we wrześniu z czerwca.
V. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program jest finansowany ze środków własnych Miasta i Gminy Końskie oraz dotacji
z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
VI. MONITORING PROGRAMU
Z realizacji Programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym
rozliczania wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 20192023, przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. (M.P.
poz. 1007).

