UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
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 samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018r. 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 Gminy Rybczewice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie
ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania
na lata 2014- 2020”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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Załącznik do uchwały Nr III/25/2018
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27 grudnia 2018 r.
PROGRAM OSŁONOWY
W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO
PROGRAMU ”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023
Podstawa prawna programu osłonowego.
Program osłonowy na lata 2019 – 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej. Utworzony został w związku
z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023.
Cel główny programu osłonowego.
Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i uczniów z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji.
Cele szczegółowe programu osłonowego.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
2) wspierania dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych,
3) kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.
Teren gminy Rybczewice na dzień 31 grudnia 2017 r. zamieszkiwało 3500 osób.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach 2017 r. objął wsparciem w różnych formach
pomocy 326 osób z 122 rodzin. Z powodu ubóstwa ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
skorzystało 158 osoby z 52 rodzin. Biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na terenie gminy
stanowiło to 10,74 % osób, które żyły w ubóstwie i korzystały ze świadczeń pomocy społecznej.
W 2017 roku na terenie gminy Rybczewice
58 dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach.

pomocą w formie dożywania objętych było

Wszystkie dzieci w 2017 roku wymagające tej formy pomocy i wyrażające chęć korzystania
z posiłków miały zapewnioną pomoc na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.
Sytuacje kryzysowe występujące w rodzinach ograniczają możliwości zabezpieczenia w pełni
wszystkich podstawowych potrzeb życiowych, co często ma negatywny wpływ na poziom
funkcjonowania dzieci. Występujący wzrost cen żywności również w znacznym stopniu ogranicza
możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych rodzin.
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedożywienia dzieci i młodzieży na terenie gminy Rybczewice
zasadnym jest wprowadzenie niniejszego programu osłonowego, co także przyczyni się do osiągnięcia
celów zakładanych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Realizatorzy programu osłonowego.
1) koordynatorem programu jest Wójt Gminy Rybczewice
2) program osłonowy realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach, jako
samorządową jednostkę pomocy społecznej we współpracy ze szkołami i przedszkolami, do których
uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu gminy Rybczewice.
Sposób realizacji programu:
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1. Przyznawanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej w formie:
a.dożywiania w formie ciepłych posiłków lub suchych produktów
b.świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej.
2. Przyznawanie pomocy w formie dożywiania na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli.
3. Dystrybucja na terenie Gminy żywności pochodzącej z UE lub pozyskanej w wyniku akcji
charytatywnych.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.
W ramach programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań
w zakresie kryterium dochodowego w wysokości 150 %, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy
społecznej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach
o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku wraz z pisemnym uzasadnieniem okoliczności argumentujących jego udzielenie. Następnie
zawiadamia rodziców lub opiekunów dziecka o udzieleniu pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc
w formie posiłku i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ww. formie nie może przekroczyć 20%
liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim
miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
Finansowanie programu.
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023.
Monitoring programu.
Z realizacji programu będą sporządzane sprawozdania będące elementem składowym
rozliczenia wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023.
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