
UCHWALA Nr 10111/2018 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 14 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia w Gminie Nowe Miasto wieloletniego programu 

oslonowego w zakresie doiywiania "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, z pain. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 

i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2018 

roku, poz. 1508, z pain. zm.), w zwi<lZku z uchwal<l nr 140 Rady Ministraw z dnia 

15 pazdziemika 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rZ<ldowego programu 

"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 roku, poz. 1007), Rada 

Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje: 

§1 

Uchwala siy gminny program oslonowy w zakresie dozywiania "Posilek w szkole 

i w domu" na lata 2019-2023, stanowi<lcy za1<lcznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Wajtowi Gminy Nowe Miasto 

§3 

Traci moc uchwala Nr 211/xxxVIV2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 lutego 
2014 roku. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 

Urzydowym Wojewadztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadn ienie 

do uchwaly Nr 101lI/20l8 


Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 14 grudnia 2018 r. 


Ustanowiony przez Rad€( Ministr6w wieloletni rZ<j.dowy program "Posilek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 rna na celu zapewnienie posilku dzieciom, 

uczniom i mlodziezy oraz obj€(cie pomoc<j. os6b doroslych, zwlaszcza os6b starszych, 

chorych lub niepelnosprawnych i samotnych. Uchwala nr 140 Rady Ministr6w z dnia 

15 paidziernika 2018 roku wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednoczesnie 

traci moc obowi<j.Zuj<j.ca uchwala nr 221 Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013 roku 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dozywiania "Pomoc pailstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020. 

Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji ich zadan wlasnych 

z zakresu pomocy spolecznej, w tym 0 charakterze obowi<j.Zkowym, obejmuj<j.cych m.in. 

zapewnienie posilku osobom tego pozbawionym. Program "Posilek w szkole i w domu" 

jest odpowiedz<j. na potrzeby zar6wno os6b starszych, niepelnosprawnych, jak r6wniez 

dzieci i mlodziezy w rodzinach 0 niskich dochodach. Istotnym elementem Programu 

jest mozliwosc zapewnienia pomocy dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkolach, 

gdy wyraz<j. one ch€(c zjedzenia posilku. Program oslonowy w zakresie dOZywiania daje 

dyrektorowi szkoly lub przedszkola mozliwosc udzielenia pomocy dzieciom 

i mlodziezy w fonnie posilku bez wydania decyzji administracyjnej przyznaj<j.cej 

posilek oraz bez ustalania sytuacji dochodowej rodziny w trybie przeprowadzania 

rodzinnego wywiadu srodowiskowego. Warunkiem przyznania takiej pomocy jest 

prZYJ€(Cle przez gmin€( odpowiedniego programu oslonowego, a ustawa 0 pomocy 

spolecznej daje mozliwosc tworzenia i realizacji program6w oslonowych 0 zasi€(gu 

gminnym. 

Mozliwosc szybkiego dzialania w sytuacji zauwazenia problemu spelnia rol€( 

srodka zapobiegawczego w sytuacji niedozywienia dzieci i mlodzieZy, co czyni 

zasadnym przyj€(cie niniejszej uchwaly. 

Liczba dzieci i uczniow, ktorym rna byc udzielona ww. pomoc, me moze 

przekroczyc 20% ogolnej liczby dzieci i uczniow z terenu gminy, dozywianych 

w szkolach i przedszkolach w poprzednim miesi<j.cu kalendarzowym. W zwi<j.zku z tym, 

odpowiednio dyrektor szkoly lub przedszkola infonnuje osrodek pomocy spolecznej 

o potrzebie udzielenia pomocy w fonnie posilku uczniom i dzieciom, wyrazaj<j.cym 

ch€(c zjedzenia posilku, przygotowuje list€( uczniow i przekazuje j<j. wlasciwemu ze 

wzgl€(du na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka osrodkowi pomocy spolecznej. 

W zwi<j.Zku z powyzszym podj€(cie stosownej uchwaly jest uzasadnione. 

http:miesi<j.cu
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Zal~cznik do 
Uchwaly Nr 1(1/II/2018 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 14 grudnia 2018 roku 

GMINNY PROGRAM OSLONOWY W ZAKRESIE DOZYWIANIA 

"POSILEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 

I. PODST A WA PRA WNA PROGRAMU 

Program wieloletni na lata 2019 - 2023 "Posilek w szkole i w domu" jest 

programem oslonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 0 pomocy spolecznej. 

Program jest uchwalony przez Rady Gminy Nowe Miasto w zwi~zku ustanowieniem 

przez Rady Ministr6w programu wieloletniego na lata 2019 - 2023 pn.: "Posilek 

w szkole i w domu" (M.P. z 2018 r., poz. 1007). 

Program bydzie realizowany w latach 2019-2023 obejmie swoim zasiygiem 

mieszkanc6w Gminy Nowe Miasto. 

n. CEL PROGRAMU 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedozywienia oraz zapewnienie posilku 


dzieciom i mlodziezy a takZe objycie wsparciem w tym zakresie os6b doroslych, 


zwlaszcza os6b starszych, chorych lub niepelnosprawnych i samotnych. 


Program jest elementem polityki spolecznej gminy w zakresie: 


poprawy poziomu zycia rodzin i os6b znajduj~cych siy w trudnej sytuacji zyciowej; 

- dbalosci 0 wlasciwy poziom zaspokajania potrzeby odpowiedniego zywienia dzieci 

i mlodzieZy, tym samym poprawy ich stanu zdrowia; 

- ksztaltowanie wlaSciwych nawyk6w zywieniowych 

m. OCENA SYTUACJI W ARUNKUJi\CA REALIZAC.JF; PROGRAMU 

W roku 2017 wsparciem w zakresie dozywiania objyto 99 os6b z 52 rodzin. 

DOZywianiem objyto dzieci i mlodziez w okresie wychowania przedszkolnego i nauki 

szkolnej. 

Zjawisko niedozywienia lub niewlasciwego sposobu zywienia wynika 

najczysciej z trudnej sytuacji materialnej os6b i rodzin. Problem ten dotyka szczeg61nie 

dzieci pochodzqce z rodzin 0 niskich dochodach, zagrozonych wykluczeniem spolecznym 

oraz powi~kszajqcego si~ Iiczebnie srodowiska os6b starszych, cz~sto chorych, 

niepelnosprawnych i samotnych. Grupy te wymagaj~ wsparcia m.in. w zakresie 

dozywiania. Zapewnienie dozywiania jest podstawowym obowi¥kiem spoczywaj~cym 

http:REALIZAC.JF


na gImme. Dzialanie to pozwala zapobiec zjawisku glodu wsr6d najbardziej 

potrzebuj'}.cych mieszkailc6w. 

W 2017 roku nie obejmowano wsparciem dzieci i mlodziezy w trybie udzielania 

pomocy w formie posilku bez ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w drodze 

rodzinnego wywiadu srodowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. 

Ub6stwo rodzin, zjawisko niedozywienia dzieci i mlodziezy a true znacz'}.ce 

wydatki na zywnosc pogarszaj'}. standard zycia rodzin, a tym samym ograniczaj'}. 

mozliwosc zabezpieczenia podstawowych potrzeb zywieniowych dzieci w tych 

rodzinach. 

Obj((cie dzieci i uczni6w zglaszaj'}.cych ch((c zjedzenia posilku pozwoli na 

zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb zywieniowych. 

Wobec tego stanu rzeczy zasadne jest wprowadzenie programu oslonowego 

w zakresie dozywiania, wnozliwiaj'}.cego obj((cie pomoc'}. szerszej grupy odbiorc6w, 

w tym dzieci i uczni6w zglaszaj'}.cych ch((c zjedzenia posilku w szkole, bez wzgl((du na 

sytuacj(( dochodow'}. rodziny. 

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1. W ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spe1niaj'}.cym warunki 


otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spo1ecznej 


oraz spe1niaj'}.cym kryteriwn dochodowe w wysokosci 150% kryterium, 0 kt6rym mowa 


wart. 8 ww. ustawy, w szczeg6lnosci: 


1) dzieciom do czasu podj((cia nauki w szkole podstawowej, 


2) uczniom do czasu ukonczenia szkoly ponadpodstawowej lub ponadgirnnazjalnej , 


3) osobom i rodzinom, w szczeg6lnosci zas osobom samotnym, w podeszlym wieku, 

chorym lub niepe1nosprawnym 

- w formie posilku, swiadczenia pieni((znego na zakup posilku lub zywnosci alba 

swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w zywnosciowych. 

2. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczen alba dziecko wyraZa ch((c 

zjedzenia posilku, odpowiednio dyrektor szko1y lub przedszkola informuje osrodek 

pomocy spolecznej wlasciwy ze wzgl((du na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka 

o potrzebie udzielenia pomocy w formie posilku i udziela tej pomocy, przygotowuje 

list(( uczni6w obj((tych pomoc'}. i przekazuje j'}. wlasciwemu ze wzgl((du na miejsce 

zamieszkania ucznia lub dziecka osrodkowi pomocy spolecznej. 

3. Przyznanie pomocy, 0 kt6rej mowa w pkt 2 nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej w tej sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 

wywiadu srodowiskowego. 

http:znacz'}.ce
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4. Liczba dzieci i uczni6w, kt6rym udzielono pomocy zgodnie z pkt 2 me moze 

przekroczyc 20% liczby uczni6w i dzieci z terenu Gminy, dozywianych w szkolach 

i przedszkolach w poprzednim miesi~cu kalendarzowym, a w miesi~cu wrzesniu - tej 

liczby z miesi~ca czerwca. 

s. Ze srodk6w na realizacjy Programu gmma udziela wsparcia w postaci posilku, 

swiadczenia pieniyznego na zakup posilku lub zywnosci, swiadczenia rzeczowego 

w postaci produkt6w zywnosciowych osobom i rodzinom znajduj~cym siy w sytuacjach 

wymienionych wart. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej, 

w szczeg6lnosci osobom samotnym, w podeszlym wieku, chorym lub 

niepelnosprawnym, spelniaj~cym r6wnoczesnie warunki otrzymania pomocy wskazane 

w ustawie 0 pomocy spolecznej oraz spelniaj~cym kryterium dochodowe w wysokosci 

150% kryterium, 0 kt6rym mowa w art. 8 ww. ustawy. 

6. Gmina moze zorganizowac dow6z posilk6w dla tych grup mieszkanc6w gminy. 

v. PODMIOTY REALIZUJ;\CE PROGRAM 

Koordynatorem Programujest W6jt Gminy Nowe Miasto. 

Program realizuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie jako 

samorz~dowa jednostka pomocy spolecznej we wsp6lpracy z innymi samorz~dowymi 

jednostkami organizacyjnymi gmmy (przedszkole, szkoly) oraz szkolami 

przedszkolami prowadzonymi przez inne samorz~dy gminne alba podmiotami 

prowadz~cymi szkoly lub przedszkola niepubliczne, do kt6rych UCzyszczaj~ dzieci 

i mlodziez z terenu Gminy Nowe Miasto. 

VI. ZADANIA PODMIOTOW REALIZUJ;\CYCH PROGRAM 

Do zadan w6jta nalezy: 

1) koordynowanie Programu w gminie; 

2) przyznawanie wynikaj~cej z Programu pomocy, za posrednictwem kierownika 

osrodka pomocy spolecznej; 

3) przekazywanie kwartalnej informacji 0 realizacji Programu w gminie do wlasciwego 

wojewody. 



Vll. FINANSOW ANIE PROGRAMU 

Program jest finansowany z srodk6w wlasnych gminy oraz dotacji z budzetu pans twa, 


otrzymanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 


dozywiania "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2022. 


Gmina moze otrzymac dotacjy, jezeli udzial srodk6w wlasnych gminy wynosi rue mniej 


ruz 40% przewidywanych koszt6w realizacji zadania. 


Wojewoda moze wyrazic zgody na zwiykszenie dotacji na uzasadruony, pisemny 


wniosek w6jta, z tym ze udzia! srodk6w wlasnych gminy nie moze wynosic mniej niz 


20% przewidywanych koszt6w realizacji zadania. 


VITI. MONITORING PROGRAMU 

1. Kwartalne i roczne informacje 0 realizacji Programu w6jt przekazuje do wojewody. 

2. Informacja 0 realizacji Programu uwzglydnia w szczeg6lnosci: 

1) rzeczywistq liczby dzieci i mlodziezy objytych dozywianiem, 


2) koszt dozywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym og61em, w tym ze 


srodk6w wlasnych i z dotacji z budzetu pailstwa, 

3) liczby wydanych posilk6w, 

4) rodzaj posilku, 

5) sredni koszt jednego posilku, 

6) udzial procentowy dzieci i mlodziezy objytej dozywianiem w ramach programu 

oslonowego w stosunku do og6lnej liczby dzieci i mlodziei:y objytej dozywianiem 

w gmirue w stosunku do poprzedzajqcego miesiqca. 


