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Projekt Uchwały
złożony przez

Burmistrza Miasta Koła

UCHWALANr .
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło 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 L, poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 L o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 L, poz. 1508 ze zm.), Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się program osłonowy Gminy Miejskiej Koło .Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019 - 2023, który stanowi załącznik do niniej szej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIII/392/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 L

W sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania .Pomoc gminy
w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 L



Załącznik do Uchwały Nr .
Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Program osłonowy Gminy Miejskiej Koło "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023

Podstawa prawna programu

Program osłonowy Gminy Miejskiej Koło .Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
jest programem osłonowym w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomoc
społecznej tworzonym i realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa m. in. w przepisie art. 17 ust.
1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej (dożywianie dzieci). Program jest przyjęty przez Radę
Miejską w Kole 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).

Cel programu

Celem programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło .Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019
- 2023 jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znaj dujących się w trudnej sytuacj i życiowej. Program jest elementem polityki
społecznej gminy w zakresie:

poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W 2018 roku objęto dożywianiem 130 rodzin. W ramach tego zadania udzielano posiłku bez
wydawania decyzji administracyjnych przyznających posiłki i bez przeprowadzenia
rodzinnych wywiadów środowiskowych uczniom z placówek oświatowych. Udzielone we
wskazanym zakresie wsparcie gminy wskazuje na rzeczywistą potrzebę realizacji takiej formy
pomocy.

Standard życia rodzin pogarsza niejednokrotnie ubóstwo, znaczące wydatki na żywność, co
skutkuje w konsekwencji zjawiskiem niedożywienia dzieci i młodzieży, a tym samym
ogranicza możliwość zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb życiowych. Wobec
powyższego, objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku programem
osłonowym Gminy Miejskiej Koło .Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 pozwoli
na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych, co w związku z wymogiem
ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na poziomie gminy uzasadnia
wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program osłonowy Gminy Miejskiej Koło .Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole we współpracy ze szkołami i



przedszkolami oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi gmmy. Koordynatorem
programu jest Burmistrz Miasta Koła.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. Ze środków przekazywanych w ramach Wieloletniego Rządowego Programu .Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł dla dzieci i młodzieży) gminy udzielają 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 wart. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazj alnej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia
wymagań, o których mowa w pkt l, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu
na miej sce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa wart. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 2 nie może przekroczyć
20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca
czerwca.

Finansowanie programu

Program osłonowy Gminy Miejskiej Koło .Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
jest finansowany ze środków własnych gminy oraz w ramach dotacj i celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w oparciu o przepis art. 115
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Monitoring programu

Sposób realizacji programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło .Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023 będzie monitorowany w ramach sprawozdań Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole składanych Radzie Miejskiej w Kole w oparciu o przepisy
ustawy o pomocy społecznej.



UZASADNIENIE
do UCHWALYNR .

RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło "Posiłek w szkole i
w domu" na lata 2019 - 2023

Obowiązująca dotychczas Uchwała Nr XLIII/392/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29
stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania .Pomoc
gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 była wynikiem podjęcia przez Radę
Ministrów Uchwały Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania .Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014 - 2020, która traci moc od dnia 1 stycznia 2019 r. na skutek podjęcia
przez Radę Ministrów Uchwały Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu .Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Nowy,
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 października 2018 r. wieloletni rządowy program
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania .Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019
- 2023 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i uczniów oraz osób
dorosłych. Program ten przewiduje wsparcie gminy - za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kole, która w uzasadnionych przypadkach będzie udzielała pomocy, gdy
uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a dyrektor szkoły lub przedszkola
poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Liczba dzieci i uczniów, którym ma zostać udzielona pomoc w ww. sposób nie może
przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu nie może przekroczyć
tej liczby z miesiąca czerwca. Program przewiduje nadto wsparcie gminy - za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, na rzecz osób dorosłych spełniających
warunki przyznania pomocy w zakresie dożywiania.

Warunkiem przyznania pomocy w ww. zakresie bez wydawania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek i bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest
przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego w oparciu o przepisy ustawy o
pomocy społecznej. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy podejmowanie zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych.

Mając na uwadze powyższe, w związku z potrzebą dostosowania programu osłonowego w
zakresie dożywiania do obowiązującego od dnia l stycznia 2019 r. nowego, wieloletniego
rządowego programu .Posiłek w szkole i w domu" przyjętego przez Radę Ministrów na lata
2019 - 2023, podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za uzasadnione i konieczne.
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