Projekt
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Śmigiel w zakresie
dożywiania w sytuacjach szczególnych” na lata 2019-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z uchwałą nr 140 Rady
Ministrów z 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 Miejska Śmigla uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Śmigiel w zakresie dożywiania
w sytuacjach szczególnych” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie:
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Śmigiel w zakresie
dożywiania, w sytuacjach szczególnych" na lata 2014-2020.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 20 grudnia 2018 r.
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY ŚMIGIEL
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH” NA LATA 2019-2023.
Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają
z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu w szczególności ze względu na brak wiedzy o możliwości
uzyskania pomocy, brak odpowiedniego starania opiekunów dziecka o zapewnienie dzieciom posiłku, także
w sytuacji wystąpienie zdarzenia losowego i w innych przypadkach, w których dziecko jest pozbawione
posiłku.
Realizacja programu ma służyć także poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu
właściwych nawyków żywieniowych.
Podstawa prawna programu
Program „Pomoc Gminy Śmigiel w zakresie dożywiania w sytuacjach szczególnych” jest programem
osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań
własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 14 ustawy
o pomocy społecznej. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską Śmigla w związku
ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Zgodnie z art. 110 ust.10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby
w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Podmioty realizujące program
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej
we współpracy ze szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez Gminę Śmigiel oraz inne samorządy albo
podmioty prowadzące szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu
Gminy Śmigiel. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Śmiglu.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Śmigiel.
Program osłonowy skierowany jest do dzieci i młodzieży, zagrożonych zjawiskiem niedożywienia, będących
uczniami szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
oraz dzieci przedszkolnych, będących mieszkańcami gminy Śmigiel, którym rodzice lub opiekunowie
nie mają możliwości zapewniania właściwego wyżywienia lub nie zadbali o prawidłowe żywienie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia warunków otrzymania
pomocy społecznej oraz wymagań dochodowych tj. osiągania przez rodzinę dochodów do 150% kryterium
dochodowego, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie pomocy w tym trybie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia
sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ramach programu osłonowego, nie może
przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach z terenu gminy
Śmigiel w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Monitoring programu
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Z realizacji programu sporządzana roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno
osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Ze środków w ramach Programu sfinansowane mogą zostać zarówno posiłki wydawane na 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.
Program obejmuje trzy moduły:
1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
2. Moduł dla osób dorosłych;
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Program jest kontynuacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który
wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.
W ostatnich latach liczba osób objętych programem oraz wydatki w tym zakresie obniżały się,
przewidujemy jednak nadal potrzebę kontynuacji programu.
Dane

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Liczba osób korzystających z pomocy w formie
posiłku

267

215

180

Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie
zasiłku

140

105

94

Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie
świadczeń rzeczowych – zakupionej żywności

-

-

55

Ogółem koszt programu

360.541 zł

294.626 zł

270.791 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań formalnych, 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 pomocy, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego,
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego
wywiadu środowiskowego.
W biegłych latach liczba takich uczniów wynosiła:
·Rok 2015 – 27 dzieci
·Rok 2016 – 17 dzieci
·Rok 2017 – 20 dzieci
·Rok 2018 – 13 dzieci
Warunkiem uzyskania dofinansowania na posiłki wydane dzieciom na podstawie decyzji dyrektora szkoły
lub przedszkola, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie
o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
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Brak programu osłonowego ogranicza możliwość dofinansowania Gminy w zakresie dożywiania,
umożliwia finansowanie posiłków tym dzieciom, które spełniają kryterium dochodowe, których rodzice
dokonali niezbędnych formalności do przeprowadzenia postępowania administracyjnego a Ośrodek wydał
decyzję w sprawie.
Biorąc pod uwagę dobro dzieci oraz potrzebę wspierania rodzin wychowujących dzieci, znajdujących się
w szczególne trudnych sytuacjach życiowych podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Projekt przygotowała:

Barbara Kuderska
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