
UCHWAŁA NR VI/23/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania

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 z późn.zm.1)), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12  marca 2004  r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1508 z późn.zm.2)) 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 domuˮ na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r. poz.1007) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domuˮ na lata 2019 - 
2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr IV/12/19 Rady Gminy Turawa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie 
ustanowienia programu osłonowego w zakreie dożywiania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk

1) zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2018 r.poz.1000, 1349, 1432.
2) zmiany tesktu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.
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Załącznik do uchwały Nr VI/23/19

Rady Gminy Turawa

z dnia 15 marca 2019 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

I. Podstawa prawna

Program „Posiłek 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 utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Turawa 
wzwiązku 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 swym zasięgiem mieszkańców Gminy 
Turawa.

II. Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie :

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

- dbałości o właściwy poziom zaspokajania potrzeb odpowiedniego żywienia dzieci i młodzieży, w tym 
poprawy ich stanu zdrowia,

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji warunkująca podjęcie uchwały

Gmina Turawa jest miejscem dużych kontrastów ekonomicznych i społecznych. Z jednej strony 
powrót na wypoczynek nad naszymi jeziorami coraz większej ilości osób, rozwijająca się turystyka 
(również z powodu poczynionych przez Gminę inwestycji) jak również powstanie nowych zakładów 
pracy generuje wzrost dochodu gminy na jednego mieszkańca (w 2016 r. 1584,94 zł, w 2017 r. 
1689,24 zł). Z drugiej zaś strony dzieci pochodzące z rodzin ubogich, wykluczonych społecznie oraz 
szybko starzejące się środowisko w którym pozostają samotnie osoby starsze, schorowane, 
niepełnosprawne i bezradne, wymagające wsparcia.

Do końca września 2018 r. udzielono pomocy w formie posiłku, wydając ogółem 4.392 posiłki ( jedno 
gorące danie ) w tym : dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 1.164 posiłki, 
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 3.228 posiłków. Ponadto przyznano pomoc 
w formie zasiłku celowego na zakup żywności 10 osobom na kwotę 1.500 zł.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność, 
pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Objęcie programem dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku, w trybie udzielania 
pomocy w postaci posiłku, bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego, pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. Gmina Turawa 
nie podejmowała dotychczas w zakresie dożywiania Programu osłonowego. Dlatego też zasadnym jest 
przyjęcie programu.

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki do otrzymania pomocy 
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium 
dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy :
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- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań o których 
mowa powyżej a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola 
informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek 
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma 
być udzielona pomoc w tej formie nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych 
ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na 
podstawie decyzji administracyjnych a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

V. Podmioty realizujące program

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie jako jednostka samorządowa 
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi ( szkoły 
podstawowe, gimnazjum, przedszkola ) na terenie naszej gminy, oraz innymi zewnętrznymi Placówkami 
Oświatowymi do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Turawa.

VI. 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.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym 
rozliczenia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 219 - 
2023 przyjętego Uchwałą Nr 14 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku (M.P. 
z 2018 r.,poz.1007).
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