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UCHWAŁA NR III-6-18
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „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 oraz 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 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007)
Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje
§ 1. Uchwala się gminny wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
domu” na lata 2019 – 2023 w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

iw

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII-390-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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w Dzienniku

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kubień
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Załącznik do uchwały Nr III-6-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.
GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POSIŁEK W SZKOLE I W
DOMU”
NA LATA 2019-2023
I. Założenia ogólne
Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Program obejmuje dofinansowanie przez Gminę
Andrychów posiłków wydawanych na stołówkach, jak również tych dowożonych osobom dorosłym,
w tym niewychodzącym z domu, m.in. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność),
niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
II. Podstawa prawna programu
1. Program „Posiłek w szkole i w domu” 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 z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie
dzieci).
2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Andrychowie w związku z ustanowieniem
przez Radę Ministrów na mocy uchwały nr 140 z dnia 15 października 2018 roku wieloletniego programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3. Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swym zasięgiem Gminę Andrychów.
III. Cel programu
1. Celem programu jest:
1) pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji,

i dzieciom, które

2) zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom
artystycznym, realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej na organizację stołówek
oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, a także na dowóz posiłku osobom dorosłym, w tym
niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek.
IV. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu:
W roku 2017 wsparciem w zakresie dożywiania objęto 317 dzieci, tj. 153 rodziny a w roku 2018 306
dzieci, tj. 142 rodziny. (stan na 31 października 2018 roku). Realizując obowiązek szkolny, dzieci
spędzają przeciętnie 5-6 godzin poza domem, a doliczając w niektórych przypadkach dojazdy do szkół,
czas ten znacznie się wydłuża. Dzieci pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem,
długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często wychodzą do szkoły bez śniadania. Ponadto rosnące
wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci, pozostających na ich utrzymaniu.
Objęcie programem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pozwoli na zabezpieczenia ich
podstawowych potrzeb żywieniowych w oparciu o produkty żywnościowe odpowiedniej jakości,
z których następnie przygotowywane będą posiłki oraz o prawidłowy proces ich przygotowywania.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy
staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego w Gminie Andrychów.
V. Sposób realizacji programu
V. I. Podmioty realizujące program
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1. Program ma charakter modułowy, w jego skład wchodzą trzy moduły:
1) 1 Moduł dla dzieci i młodzieży
2) 2 Moduł dla osób dorosłych,
3) 3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, z których każdy ma charakter
indywidualny i kierowany jest do innego adresata.
2. Program w systemie pomocy społecznej, obejmujący Moduł 1 oraz Moduł 2 realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Andrychowie jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy
z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)
oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami
prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu miasta
i gminy Andrychów.
3. Koordynatorem programu w systemie pomocy społecznej jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie.
4. Koordynatorem i realizatorem programu w systemie oświaty obejmującego Moduł 3 są organy
prowadzące publiczne szkoły podstawowe, w tym artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej.
V. II Zadania podmiotów realizujących program
1. W ramach programu udziela się wsparcia:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz
kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, lecz
nie spełnia wymagań wskazanych w pkt V.I1.1, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Wówczas
przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez
ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc określona w pkt. V.II.2, nie może przekroczyć
20 % liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Andrychów
w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych, z wyłączeniem miesiąca
września, gdzie za poprzedni miesiąc przyjmuje się miesiąc czerwiec.
4. W ramach realizacji Modułu 2, Gmina Andrychów zapewnia wsparcie w postaci posiłku, świadczenia
pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych osobom spełniającym warunki oraz kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom i rodzinom znajdującym się
w sytuacjach wymienionych w art. 7 przedmiotowej ustawy, a w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym. Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców
gminy Andrychów.
5. Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły poprzez
umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.

tworzenie

warunków

VI. Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023.
VII. Monitoring programu
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Z realizacji programu w systemie pomocy społecznej sporządzana będzie roczna informacja, którą
Burmistrz Andrychowa przekazuje do wojewody w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
Roczna informacja powinna uwzględniać następujące wskaźniki z podziałem na miasto i wsie:
1) liczbę osób objętych programem w podziale na grupy osób korzystających z pomocy;
2) koszt realizacji pomocy - ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;
3) koszt posiłków;
4) liczbę posiłków;
5) rodzaj posiłku;
6) koszt dowozu posiłków dla osób dorosłych;
7) liczbę osób, którym dowieziono posiłek;
8) średni koszt jednego posiłku;
9) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach realizacji pomocy;
10) liczbę zasiłków celowych;
11) koszt świadczeń rzeczowych - ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;
12) inne koszty – ogółem.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kubień

