
UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.
10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), 
w związku z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r., 
poz. 1007), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVII/385/2014 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

NA LATA 2019-2023 

 

 

I. Podstawa prawna Programu. 

Gminny Program Osłonowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, zwany dalej 

„Programem”,  jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) dotyczącym realizacji zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 

17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 wskazanej  ustawy. 

Program będzie realizowany w oparciu o uchwalony przez Radę Ministrów wieloletni rządowy 

program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 z dnia 

15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1007).  

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje m.in. wsparcie 

finansowe dla gmin, które oprócz posiłków dla dzieci do czasu podjęcia nauki  

w szkole podstawowej i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej, przyznawanych decyzją administracyjną po przeprowadzeniu procedury wynikającej z ww. 

ustawy, będą również udzielały tych świadczeń uczniom lub dzieciom w trybie nagłym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach.  

Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i adresowany jest do dzieci i młodzieży 

pochodzącej z rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Sandomierz. 

 

II .  Cel Programu 

1. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

2. Program jest elementem polityki społecznej gminy a jego wdrożenie przyczyni się do  poprawy 

warunków życiowych dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie: 

a) zapobiegania  niedożywieniu,  

b) poprawy jakości stanu zdrowia,  

c) poprawy warunków do rozwoju,  

d) nauki i utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych. 

 

III.  Podmioty realizujące Program. 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu jako samorządowa jednostka 

pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 

(przedszkola, szkoły) oraz placówkami edukacyjnymi lub przedszkolami prowadzonymi przez inne 

samorządy gminne i powiatowe, a także podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola 

niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Sandomierz.  

Koordynatorem Programu  jest  Burmistrz Miasta Sandomierza. 

 

Załącznik do uchwały Nr IV/33/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 30 stycznia 2019 r.
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IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu. 

 

Wieloletni rządowy  program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ma charakter 

modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy kierowany jest do innego adresata. 

W zakresie modułu I  gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy 

określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz spełniającym kryteria 

dochodowe w wysokości 150% kryteriom, o którym mowa w art.8 w/w 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. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach , gdy uczeń lub dziecko nie spełnia wymogu o którym mowa 

powyżej, a zgłasza chęć zjedzenia posiłku dyrektor szkoły lub przedszkola informuje o tym fakcie 

ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Przyznanie  

pomocy w takiej formie  nie wymaga sporządzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji.  

Liczba dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy nie może przekroczyć 20% liczby dzieci 

i uczniów otrzymujących posiłek  w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w miesiącu 

poprzedzającym, a w miesiącu wrześniu liczby z miesiąca czerwca. 

 

V. Finansowanie Programu. 

Program jest finansowany ze środków własnych Gminy Sandomierz oraz dotacji  

z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu 

państwa jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania. Dotacja przyznawana jest przez Wojewodę województwa 

świętokrzyskiego na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza. Wysokość dotacji ustalana jest między 

Wojewodą, a Burmistrzem i jest określona w umowie o udzielenie dotacji gminie. 
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UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. został przyjęty wieloletni
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), który
ma na celu ograniczenie między innymi zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Rządowy program „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku spowoduje zakończenie realizacji
dotychczas funkcjonującego wieloletniego program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr 221
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz.1024).

W ramach tego Programu zostały opracowane trzy moduły tj. I. dla dzieci i młodzieży,
II dla osób dorosłych, a III dotyczy organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków
w szkołach. Program w module I przewiduje wsparcie finansowe gmin, które w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, bez uprzedniego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
administracyjnej przyznającej posiłek, a dyrektor placówki oświatowej np. dyrektor szkoły lub
przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku.

Liczba dzieci i uczniów, którym może 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.

Warunkiem objęcia dziecka/ucznia tą formą wsparcia jest przyjęcie przez gminę programu
osłonowego, który takie rozwiązania będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 2 pkt. 4 nakłada na gminę obowiązek tworzenia
i realizacji programów osłonowych o zasięgu lokalnym. Dotychczas obowiązujący program osłonowy
„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 ustanowiony Uchwałą
Nr XXXVII/385/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 r. utraci swoją moc z dniem
1 stycznia 2019 r., zachodzi zatem konieczność uchwalenia przez Radę Miasta Sandomierza nowej
uchwały regulującej kwestie udzielania pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy.

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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