UCHWAŁA NR IV/35/19
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z
2017r. poz.1523 z późn.zm.) – na wniosek Wójta
Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Program Osłonowy pn: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 20192023”,uwzględniając wsparcie finansowe dla gmin określone Uchwałą Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr IV/35/19
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 31 stycznia 2019 r.
PROGRAM OSŁONOWY "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2019-2023"
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.
ANALIZA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU
Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”, zwany dalej Programem
dotyczy 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U z 2018 r. poz.1508, z późn. zm.).
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.
ANALIZA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU
W roku 2017 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wsparciem w formie posiłku
objęto:
32 dzieci do 7 roku życia,
48 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Program realizowany był w gminie Bobrowniki w 4 szkołach i 4 przedszkolach.
Przyznanie posiłku następowało na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego. Ponadto wsparciem objęto 19 dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół, bez
wydawania decyzji administracyjnej, na wniosek dyrektora placówki, gdyż były to szczególnie uzasadnione
przypadki. Programem objęto również dzieci nieuczęszczające do szkół i przedszkoli, a także młodzież
w tych szkołach, w których nie było możliwości przygotowania posiłku. W tych przypadkach, po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i po wydaniu decyzji wypłacono zasiłek celowy.
Pomocą w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto również dorosłych 6 osób – w szczególności
samotnych, bezdomnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
W roku 2018 programem objęto
26 dzieci do 7 roku życia,
45 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz
5 dzieci (bez wydawania decyzji administracyjnej).
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany był w 4 szkołach i 4 przedszkolach.
Programem objęto również dzieci nieuczęszczające do szkół i przedszkoli, a także młodzież w tych
szkołach, w których nie było możliwości przygotowania posiłku. W tych przypadkach,
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i po wydaniu decyzji wypłacono zasiłek celowy.

po

Pomocą w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto 2 dorosłych osób – w szczególności
samotnych, bezdomnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
Rozdział 1.
CEL PROGRAMU
Celem strategicznym Programu jest:
1. Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza
osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
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2. Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających
spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Rozdział 2.
REALIZACJA PROGRAMU
1. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy Bobrowniki jest Wójt.
2. Program na szczeblu gminy Bobrowniki realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
z siedzibą w Dobieszowicach jako jednostka pomocy społecznej przy udziale właściwych jednostek
organizacyjnych gminy (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne).
3. Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w uchwale w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności. Wsparcia w ramach Programu gmina może udzielać w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym lub
samotnym.
4. Przyznanie wsparcia następuje na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń zamieszkujący na terenie gminy Bobrowniki
nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 3, a zgłasza chęć spożycia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły
lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posiłku. Przyznanie pomocy w tych przypadkach nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a ponadto nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci
otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym,
z wyjątkiem miesiąca września, w którym nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących
posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, z miesiąca czerwca.
Rozdział 3.
MONITORING PROGRAMU
1. Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, którą Wójt przekazuje do wojewody
w terminie do 20 stycznia następnego roku.
2. Informacja z realizacji Programu będzie przedkładana Radzie Gminy w corocznym sprawozdaniu
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.
Uzasadnienie
do projektu Uchwaly Rady Gminy Bobrowniki w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego pn.:
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie Uchwała 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". W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach przedmiotowego programu
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koniecznym jest podjęcie niniejszej Uchwały.
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Uzasadnienie
Wśród licznych zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy
o pomocy społecznej, gmina ma możliwość realizacji programów osłonowych adresowanych do
mieszkańców gminy dotkniętych różnymi problemami społecznymi. Możliwość tę wskazuje art. 17ust.2
pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo wzmacnia tę możliwość zapis zawarty
w treści art.110 ust.10 powołanej wyżej ustawy, dając Radzie Gminy możliwość uchwalenia programów
pomocy społecznej, będących wynikiem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, przedstawionych przez
kierownika ośrodka pomocy społecznej. Według rozpoznania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrownikach jednym z istotnych problemów gminy jest niedożywienie dzieci i młodzieży
uczęszczającej do szkół, pochodzącej z rodzin o dochodach przekraczających kryterium dochodowe
stosowane w pomocy społecznej przy jednocześnie nakładających się problemach dysfunkcyjnych.
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja będąca elementem składowym
rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2013 r.(Monitor Polski tekst jednolity z 18 września 2015 r. poz.821)
Objęcie wsparciem w postaci dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na podstawie
decyzji dyrektora placówki nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Zgodnie ze wskazówkami
MRiPS do realizacji przedmiotowej uchwały Rady Ministrów warunkiem udzielenia tej formy pomocy bez
decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego jest uprzednie przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, który takie
rozwiązanie na terenie gminy będzie przewidywał. Możliwość szybkiego działania w sytuacji zauważenia
problemu spełnia rolę środka zapobiegawczego w sytuacji ograniczenia niedożywienia dzieci i młodzieży,
co czyni zasadnym przyjęcie niniejszej uchwały.
Art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.1523 z późn.zm.) brzmi: „Przepisy art. 4 nie wyłączają
możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie“.
Obowiązywanie uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, z mocą wsteczną tj. od 1 stycznia
2019 roku jest uzasadnione ze względu na kontynuację wieloletniego programu rządowego, który
obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku w postaci Programu „Posiłek w szkole i w domu” po zakończonym
31 grudnia 2018 roku Programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kontynuacja od 1 stycznia
2019 roku również jest rozwiązaniem korzystniejszym dla beneficjentów programu.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest konieczne.
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