
Uchwala Nr lll /26/20'18

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ostonowego ,,Posilek w szkole iw domu" na lata

2019- 2023

Na podstawie art. '18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz Edzle gminnym (Dz. U.22018t.
poz.994z p6:n. zm.), w zwiqzku z arl. 17 ust. 2 pkt 4 i art. '110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy spolecznej \Dz. U. z 2018t poz. 1508 z p62n. zm.) w zwiEzku z Uchwah Nr 140 Rady

Minislr6w z dnia 15 pa2dziernika 2018r. w sprswie uslanowienia wieloletniego eqdowego programu

,Posjlek w szkole iw domu' na lata 20'19-2023 (M. P. z 2018r. poz. 1007)

Rada Gminy Pietrowic. Wielkie

uchwala

sl
Uchwala sie program oslonowy "Posilek w szkole i w domu' na lale 2019- 2023, kt6ry stanowi zatqcznik

Traci moc uchwala Nr XXXU258/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie

ustanowienia programu oslonowego "Pomoc Aminy w dozywran u" na late 2014 - 2020

w zakresle dozylviania dzieci do czasu podjecia nauki w szkole podstawowej oraz uczni6w do czasu

ukorlczenia szkoly ponadgimnazjalnej
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Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Pielrowice Wielkie i Kierownikowi Gminnego O6rodka

Pomocy Spolecznej w Pielrowicach Wie,kich.
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Uchwala wchodziw Zyc e z dniem 1 stycznia 2019r
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Zalqcznik
do uchwaty Nr llu26/2018
Rady Gminy Piet.owica Wielki€
z .tnia 20.12-2014
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Podstawa prawna programu

1. Program oslonowy ,Posilek w szkole i w domu' na lata 2019- 2023, zwany dalej ,,Programem'

jest programem oslonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy spolecznej

dotyczqcym ,ealizaqi zadah wlasnych gminy o charakteze obowiqzkowym w zakresie

pomocy spolecznel, o ktdrych mowa w art 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy

spolecznej.

2. Program jest opracowany i ptzyjely pzez Rade Gminy Pielrowice Wielkie w zwiazku z

ptzyjelq ptzez Rade lvinistr6w uchwale Nr 14O z dnia 15 pa2dziernika 2018r. w sprawie

ustanowienia wieloletniego rzqdowego programu ,Posilek w szkole iw domu" na lata 2019

2023

3. Program bQdzie realizowany w lalach 2019-2023 iobejme swoim zasiQgem mieszkaic6w

Gminy Pietrowice Wielkie.
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1. Celem programu jest zapewnienie posilku dzieciom do czasu rozpoczecia nauki w szkole

podstawowej oraz uczniom do czasu ukoiczenia szkoly ponadpodstawowej lub szkoly

ponadgimnazjalnej a tak2e objecie pomoca os6b doroslych, zwlaszcza starszych, chorych,

niepelnosprawnych

2. Ceem Programu jesl r6wnie2 zapewnienie wsparcia fnansowego organom prowadzqcym

publiczne szkoly podstawowe w organizacji stol6wek oraz miejsc spozywania positk6w w

szkolach.

3. Program przewiduje 3 moduly realizacji:

1) lvodul ldla dzieci i mlodziezy

2) Nlodul ll dla os6b doroslych

3) I!4odul lll organizacji stoiowek oraz miejsc spo2ywania posilk6w w szkolach.

PROGRATTI OSLONOWY

,,POS|LEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 20't9-2023

Celprogramu



Ocena sytuacii warunkuiaca reallzacje programu

1. W roku 2018 objeto programem ,Pomoc pa6slwa w zakresie dozyrvaania" na lala 2014- 2O2O

21 rodzin w lvm 61 os6b. Z posilku dla dzieci i mlodz ezy skorzystalo 29 os6b w tym 12 dzieci

w wieku od 0 do 7 lat i 17 ucznidw w szkolech. Z zasilku celowego na zakup zywnoaci

skozystalo 16 rodzin w tym 34 osoby. Pomocy w postiaci posilku bez wydawania decyzji

administracyjnej oraz pzeprowadzania wywiadu 6rodowiskowego skorzystalo 6 ucznidw.

2. Wzrastajqce wydatki na 2ywno56 pogarszajq standard 2ycia rodzin, a tym samym ogranrczaJq

mozliwo6d zabezpieczenia podstrawowych potrzeb 2yciowych pozostajqcych na ich

utrzymaniu dzieci. Dotyczy to r6wniez rodzin ios6b sterszych, niepehosprawnych ichorych,

kl6rych jedynym 2r6dlem utzymania sq niskie Swiadczenia emerytalno- rentowe, w zwiqzku

z tym trudno jest im zabezpieczy6 podstawowe pohzeby 2ywieniowe.

3. W tyrn stanie zeczy oraz wobec wymog6w uslanowienia wieloletniego rzedowego programu

,Posilek w szkole i w domu' na lala 2019-2023 zasadnym jesl wprowadzenie ninrelszego

programu oslonowego.
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Podmioty realizuiace program

1 . Modul I dla dzieci i mlodzie2y oraz Modul ll dla os6b doroslych realizuje Gminny Osrodek

Pomocy Spolecznejw Pietrowicach Wielkich jako samorzqdowa jednostka pomocy spolecznei

we wsp6lpracy z innymi samozEdowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola,

szkoly podstawowe w tym szkoly podstawowe z oddzialami gimnazjalnymi) oraz szkolami lub

przedszkolami prowadzonymi przez rnne samorzqdy gm nne albo podmiotami prowadzEcymi

szkoly lub przedszkola do kt6rych uczQszczajE dziecr j mlodzie2 z terenu gfiiny Pielrowice

2 Modul lll organizacji stoldwek oraz miejsc spo2ywania pos k6w w szkoiach - Modd lll

realizuiE organy prowadzqce publiczne szkoly podstawowe funkcjonujqce w systemie oswraty.

3. Koordynatorem programu jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Pietrowicach Wielkich.
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Zakres Dodmiotowv i orzedm

Ze Srodk6w przekazywanych w ramach Programu udziela siQ wsparcia osobom spelniajqcym

waaJnki olzyrnania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 matca 20O4r. o pomocy

spolecznej oraz spelniajqcym krylerium dochodowe w wysokosci 1500,6 kMerium, o kt6rym

mowa w art. 8 ww. ustawy.
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2. W ramach Modufu iilodufu ll udziela siewsparcia:

1) dzieciom do czasu podjecia naukiw szkole podslawowej;

2) uczniom do czasu ukoiczenia nauki w szkoly ponadpodstawowej lub vkoly
ponadgimnazjalnej,

3) rodanom i osobom doroslym w szczeg6lnosci osobom starszym, choryn,

niepelnosprawnyn

- w lormlG posilku, Swladczeni. pieniQinego w poataci zasilku colowogo na zakup

poailku lub lywnoscl albo Swladczenia r,.eczowego w poslacl produkl6w

iywno5ciowych.

3. Gmina mo2e zorganizowac dow6z posilkOw dla os6b wskazanych w ust. 1 pkt 3

4. W szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkach gdy uczed a bo dziecko nie spelnia wymagai

okreslonych w ust. 1, a wyra2a ched zjedzenia posilku, odpowiednio dyrektor szkoly lub

przedszkola informuje osrodek pomocy spolecznei o pokzebie udzielenia F,omclcy w formie

posilku.

5. Ptzyznanie pomocy, o kl6rej mowa w ust. 4 nie wymaga wydania decyzii administracyjnej

piyzna)qce) posilek oraz nie wymaga uslale.ia syluacii rodziny w drodze rodzinnego

wy]/viadu Srodowiskowego.

6. Liczba dzieci i uczni6w, kt6rym udziela siQ pomocy w spos6b wskazany w usl. 4, nie moze

peektoczyA29 yo liczby i uczni6w otzymujqcych posilek w szko+ach i przedszkolach z terenu

Gminy Pielrowice Wielkie w poprzednim miesiqcu kalendarzowym a w rriesiqcu wrzesniu tel

liczby z miesiqca czerwca.

7. W ramach modulu lll przewaduje sie nastepujqce dzialania:

'l) doposaienie i poprawq Btandardu funkcionujacych stot6wek lub doposaieni.

stol6wek, kt6re obecnio ni6 funkcjonujq, tak aby mogly zostac uruchomione, lub

stwor:enie nowych stol6w6k.

2) Wsparcie w zakresi€ adaptacji i wyposaienia pomieszczef przeznaczonych do

spoiywania posilk6w, tsw. jadalni.

8. Wsparcie dla danej szkoly udziela sie w ramach tylkojednego dzialania
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Finansowanie programu

Program jest finansowany z Srodk6w wltasnych gminy oraz dotacla z bud2eto pahstwa olrzymanei w

ramach dofinansowania wieloletniego rzqdowego programu ,Posilek w szkole iw domu'na lata 2019-

2023.
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Monlto ng programu

Z realizacji programu sf,ozedzana jest kwartalne i roczna informacja, bedqca elemenlem skladowym

rozliczania wieloletniego rzqdowego programu ,Posilek w szkole iw domu" na lata 2019-2023

przyjetego uchwalq Nr 140 Rady Ministr6w z dnia 15 pa2dziernika 2018r. w sprawie ustanowienia

wieloletniego rzqdowego programu ,Posilek w szkole i w domu" na la16 2019-2023 (M. P. z 2018r.

poz. 1007).
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