UCHWAŁA NR III/26/18
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży”
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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz 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 i 1693), 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 Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/217/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie
ustanowienia programu osłonowego w ramach pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
„Posiłek dla uczniów i dzieci”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

Załącznik do uchwały Nr III/26/18
Rady Gminy Wróblew
z dnia 19 grudnia 2018 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY
„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
I. Podstawa prawna programu
Gminny program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży” jest programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i pkt 14 ustawy
o pomocy społecznej.
Program został opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Wróblew w związku z ustanowieniem przez Radę
Ministrów wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P.
z 2018 r., poz. 1007).
Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem Gminę Wróblew.
II. Cele programu
Celem gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji
spowodowanej różnorodnymi okolicznościami.
Program jest elementem polityki społecznej gminy Wróblew w zakresie:
1. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku w trakcie pobytu
w szkole;
2. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych;
4. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach.
III. Ocena sytuacji
Wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 umożliwia udzielenie pomocy
w formie posiłku nie wymagając w tej sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
administracyjnej.
Rozwiązanie powyższe wpłynie na ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z terenu
gminy Wróblew, gdyż dyrektorzy placówek we współpracy z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami
mają możliwość weryfikacji potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku.
W roku 2017 pomocą społeczną w formie gorącego posiłku w placówkach oświatowych objęto ogółem
59 uczniów pochodzących z terenu gminy Wróblew.
IV. Podmioty realizujące program
Program osłonowy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wróblewie we współpracy z placówkami
oświatowymi z terenu gminy, jak również placówkami oświatowymi funkcjonującymi poza zasięgiem gminy,
do których uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkujące w gminie Wróblew.
Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wróblewie.
V. Sposób realizacji programu
W ramach programu udziela się wsparcia:
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań/przesłanek prawnych
i wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej 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 udziela się pomocy w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów
i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
VI. Finansowanie programu
Program osłonowy jest programem wieloletnim finansowanym w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, środki na jego realizację pochodzą ze środków własnych gminy oraz
dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie zadań własnych
o charakterze obowiązkowym.
VII. Monitoring programu
Z realizacji programu osłonowego sporządzane są roczne informacje, będące elementem składowym
rozliczenia 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).
Informacje powyższe przekazywane są do Wojewody w formie elektronicznej.

