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UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek 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 (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), 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 domu” na lata 20192023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007), Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Załącznik do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Świdwin
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Podstawa prawna programu
Wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” 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, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 3 i pkt 14 w/w ustawy.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Świdwin, w związku 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 osłonowy realizowany będzie w latach 2019-2023 i swoim zasięgiem obejmie mieszkańców Gminy
Świdwin.
Cel programu osłonowego
Celem programu osłonowego jest zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym,
o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły
podstawowe realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz
miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Ze środków przekazanych gminie w ramach programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane
w stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze
względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie
gorącego posiłku. W programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.
W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:
1. moduł dla dzieci i młodzieży;
2. moduł dla osób dorosłych ;
3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Celem modułu 1 i 2 programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą
osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
W ramach modułów 1 i 2 program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie
warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
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Ocena sytuacji warunkującej realizację programu osłonowego
Na terenie Gminy Świdwin zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryteriów ustawowych do udzielenia
świadczeń z pomocy społecznej, a które z uwagi na trudną sytuację życiową w jakiej się znajdują, wymagają
wsparcia. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 umożliwi udzielenie
pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak również
osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.
W 2017 roku 559 osób otrzymało wsparcie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
w tym 228 osób skorzystała z posiłku, a 427 osób ze świadczenia pieniężnego na zakup produktów i żywności.
W ramach realizowania dożywiania w 2017 r. w trybie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 uczniów objęto pomocą w postaci posiłku
bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego, zasadne staje się
wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
Podmioty realizujące program osłonowy
Koordynatorem programu osłonowego na terenie gminy jest Wójt.
1 i 2 moduł programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jako samorządowa
jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy
(szkołami) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami
prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy
Świdwin.
Do zadań gminy należy:
1) koordynowanie modułu 1 i 2 programu w gminie;
2) przyznawanie pomocy za pośrednictwem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
wynikającej z programu;
3) przekazywanie rocznej informacji o realizacji modułu 1 i 2 programu w gminie do właściwego wojewody.
Realizatorem 3 modułu programu są organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe.
Do zadań organów prowadzących należy:
1) weryfikacja wniosków dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych
w tych wnioskach;
2) wystąpienie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia
finansowego;
3) kontrola sposobu i terminowości wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie.
4) ocena efektów realizacji modułu 3 programu i złożenie sprawozdania wojewodzie.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu osłonowego
W ramach 1 modułu dla dzieci i młodzieży udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki 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 w/w ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych.
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, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia
pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów,
którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci
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otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym,
a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
W ramach 2 modułu dla osób dorosłych udziela się wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom
spełniającym warunki 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 w/w ustawy,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Gmina może zorganizować dowóz posiłków do tych grup mieszkańców gminy.
W ramach 3 modułu przewiduje się następujące działania:
1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie
stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych
stołówek;
2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw.
jadalni.
Wsparcia dla danej szkoły udziela się w ramach tylko jednego działania.
Realizacja w/w działań może być prowadzona formie zakupu:
1) usług remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub
miejsc spożywania posiłków;
2) niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych (zgodnie z wytycznymi zawartymi
w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023)
3) niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków, w szczególności stołów, krzeseł, zastawy stołowej,
tac, koszy na odpady, termosów gastronomicznych.
Finansowanie programu osłonowego
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.
Monitoring programu
Z realizacji programu osłonowego sporządzana będzie roczna informacja, uwzględniająca obszar danych
zawartych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętym
uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

