
 

 

UCHWAŁA NR 20/III/2019 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku  "Pomoc Gminy 

Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.), oraz Uchwały 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 Dębowiec postanawia: 

§ 1. Przyjąć gminny program osłonowy "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 3. Traci moc  Uchwała NR. 310/XXXV/2014 Rady Gminy Dębowiec z dnia 4 marca 2014 roku 

w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Dębowiec w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 

 

 

Grzegorz Cymorek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 stycznia 2019 r.

Poz. 716



 

Załącznik do uchwały Nr 20/III/2019 

Rady Gminy Dębowiec 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

Gminny program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec  

w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

 

I. Podstawa prawna programu 

Gminny program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie 

zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023 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. 

Program jest wprowadzony do realizacji przez Radę Gminy Dębowiec w związku z ustanowieniem przez Radę 
Ministrów, uchwałą nr 140, z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.  poz. 1007). Program będzie realizowany przez Gminę 

Dębowiec w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy. 

 

II. Cel programu 

Celem programu jest zapobieganie zjawisku niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach 

lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: 

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów; 

3) kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

 

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu 

Prowadzenie dożywiania w szkole i przedszkolu na terenie gminy Dębowiec na przestrzeni kilku lat stało się 

jedną z najbardziej efektywnych form pomocy. Zapewnienie ciepłego posiłku w przedszkolach i szkołach 

przyczynia się do ograniczenia zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. Ważne jest dotarcie do jak 
największej grupy osób potrzebujących tej formy wsparcia. Istotną grupa odbiorców są osoby dorosłe, 

niepełnosprawne, które ze wzglądu na trudną sytuację finansową lub zdrowotną nie są w stanie codzienni 

przygotować sobie zdrowego, ciepłego posiłku. Niniejszy program kładzie także nacisk na kształtowanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zdrowego stylu 

życia. 

 

IV. Podmioty realizujące Program 

1.  Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Wójt Gminy Dębowiec. 

2. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu, jako samorządowa jednostka 

organizacyjna gminy przy współpracy z placówkami oświatowymi do których uczęszczają dzieci  

z terenu gminy Dębowiec. 
 

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu 

1. W ramach Programu przyznaje się pomoc Beneficjentom, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej w formie : 

a) posiłku 

b) świadczenia pieniężnego lub żywności 

c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
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Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną, w sprawach nieuregulowanych w programie stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych tej ustawy. 

2. Pomoc w formie posiłku przyznawana jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieciom do czasu 

podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 
ponadgimnazjalnej bez względu na dochód, gdy uczeń/ dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Przyznanie 

posiłku następuje na wniosek właściwego dyrektora szkoły lub przedszkola bez wydania decyzji 

administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,  z zastrzeżeniem, że liczba dzieci i uczniów, 

którym udzielono pomocy zgodnie z pkt V.2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci 
otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym,  

a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. 

 

VI. Finansowanie programu 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy Dębowiec oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej  

w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 stanowiącego 

załącznik do Uchwały 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). 

 

VII. Monitoring programu 

Z realizacji programu sporządzana roczna informacja, stanowiąca rozliczenie z realizacji przyjętego 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 stanowiącego załącznik do 

Uchwały 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). 
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