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z dnia  7 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 9.085.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży 
w formie posiłku na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie 
posiłku na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwła Nr 42.329.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 stycznia 2014 roku 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania" na lata 2014 - 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 9.085.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

PROGRAM OSŁONOWY GMINY KRZEPICE W ZAKRESIE WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W FORMIE POSIŁKU NA LATA 2019 - 2023

1. Podstawa prawna programu

Program osłonowy Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 
2019 - 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej 
dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt 3 o pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program został przyjęty przez Radę Miejską w Krzepicach w związku z ustanowieniem przez Radę 
Ministrów z dnia 15 października 2018 roku wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 roku, poz. 1007).

Program będzie realizowany w latach 2019 - 2023 i obejmie swym zasięgiem dzieci i młodzież z terenu 
Gminy Krzepice uczęszczających do placówek oświatowych do czasu ukończenia nauki w szkole 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

2. Diagnoza i ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2018 wsparciem z zakresu zakupu posiłku i zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 
objęto 270 osób, z czego 29 to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 92 to uczniowie 
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Z pomocy w postaci posiłku 
spożywanego w placówkach oświatowych skorzystało 12 dzieci i 46 uczniów. W ramach realizowania 
zakupu posiłku w 2018 roku w trybie udzielenia pomocy w formie posiłku bez wydawania decyzji 
administracyjnej i przeprowadzania wywiadu środowiskowego pomocy udzielono dla 4 dzieci. Były to 
dzieci z rodzin, których dochody przekraczały obowiązujące kryterium dochodowe, jednak dyrektorzy 
placówek oświatowych znając sytuację rodziny dziecka i zauważając konieczność objęcia dziecka taką 
formą pomocy wnioskowali o jej przyznanie. Z diagnozy środowiskowej opartej na analizie sprawozdań 
oraz obserwacji pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych wynika, że obecnie może zachodzić 
potrzeba objęcia tą formą pomocy dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

3. Cel programu

Celem programu osłonowego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- poprawy poziomu życia rodzin dysfunkcyjnych;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży.

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane dzieci, wychowujące się w rodzinach, w których 
dochód jest wyższy niż kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, ale występują 
specjalne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie posiłku, w szczególności:

a) niepełnosprawność,

b) długotrwała lub ciężka choroba,

c) bezrobocie,

d) przemoc w rodzinie,

c) uzależnienia,
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d) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność – wychowanie trojga i więcej dzieci,

e) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

f) sytuacja kryzysowa w rodzinie bądź zdarzenie losowe,

f) inne uzasadnione sytuacje.

Dyrektorzy placówek oświatowych weryfikują potrzeby dzieci i młodzieży, które znalazły się 
w sytuacji szczególnej uzasadniającej konieczność udzielania pomocy w formie posiłku. Po 
zakwalifikowaniu do w/w pomocy dyrektor placówki oświatowej informuje o tym ośrodek pomocy 
społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka.

Przyznanie pomocy w formie posiłku w/w przypadku odbywać się będzie bez ustalania sytuacji 
rodziny w drodze wywiadu środowiskowego oraz bez wydawania decyzji administracyjnej. Środki na 
zakup posiłków będą przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie dowodu księgowego 
(nota księgowa, faktura, rachunek) sporządzonego przez dyrektora placówki oświatowej wraz z wykazem 
uczniów lub dzieci oraz liczbą spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Liczba dzieci i młodzieży, którym ma być udzielona pomoc w ramach programu nie może przekraczać 
20% liczby dzieci i uczniów w placówkach oświatowych, korzystających z pomocy - w formie zakupu 
posiłku przyznanej decyzją administracyjną - z terenu Gminy Krzepice w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu liczby z miesiąca czerwca.

5. Podmioty realizujące program

Realizatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach, jako 
samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi gminy Krzepice (przedszkola i szkoły) oraz z placówkami oświatowymi publicznymi 
prowadzonymi przez inne gminy lub powiaty a także z placówkami niepublicznymi, do których uczęszczają 
dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy Krzepice.

Koordynatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach.

6. Finansowanie programu

Program jest finansowany ze 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.

7. Monitoring programu

Z realizacji Programu sporządzana jest 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 19 października 2018 roku (M.P. z 2018 roku, poz. 1007).
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UZASADNIENIE

Program w/w 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 3 i pkt 14 ustawy o pomocy
społecznej.

Przyjęcie programu jest warunkiem koniecznym aby, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, można było zapewnić posiłek, gdy uczeń albo dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krzepicach o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, bez konieczności
wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego
wywiadu środowiskowego.

Takie wsparcie przewiduje przyjęty uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P z
2018roku, poz. 1007).

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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