UCHWAŁA Nr III /28/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci
i młodzieży” na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j .Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w związku z art.17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust.
10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze
zm.)
w związku z uchwałą Nr. 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P
z 2018r. poz. 1007), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program osłonowy w zakresie dożywienia „Posiłek dla dzieci i
młodzieży” na lata 2019-2023, stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2..Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Załącznik
do uchwały Nr III/28/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28.12.2018 r.
GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
na lata 2019-2023
§ 1.
PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
1. Gminny program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży” 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 14 ustawy o pomocy społecznej.
2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Pyzdrach, w związku
ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007).
3. Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem
mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry.
§ 2.
CEL PROGRAMU
Celem gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” jest
ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji,
poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowania właściwych nawyków
zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb życiowych.
§ 3.
ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
1. Ze środków niniejszego Programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
2. Program jest realizowany zgodnie z zasadami i trybem określonym w wieloletnim
rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3. Odpowiedzialność za weryfikację dzieci i uczniów zakwalifikowanych do pomocy w
ramach programu ponosi dyrektor placówki oświatowej.
4. Koszty posiłków, przyznanych w ww. trybie pokrywane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, na podstawie sporządzonej przez dyrektora odpowiednio przedszkola lub
szkoły, listy dzieci lub uczniów oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie
rozliczeniowym.

§ 4.
REALIZATORZY PROGRAMU
Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pyzdrach we współpracy z innych samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy
(szkoły podstawowe, gimnazja) oraz placówki edukacyjnymi lub przedszkolami
prowadzonymi przez inne samorządy gminne i powiatowe, a także podmiotami
prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież
z terenu gminy Pyzdry. Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Pyzdrach.
§ 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
Program jest programem wieloletnim finansowanym w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, środki na jego realizację pochodzą ze środków
własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach wsparcia finansowego
gminy
w zakresie zadań własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymuje w ramach
wsparcia finansowego gminy w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego
„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
Art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zastrzega do
wyłącznej właściwości do rady gminy stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.
W dniu 15 października 2018r. została podjęta uchwałą Nr 140 Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023. Program przewiduje w sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielenia
pomocy
w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu
środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma
być udzielona pomoc w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywionych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem udzielenia takiej pomocy i finansowania jej przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pyzdrach jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu
osłonowego na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej. Zgodnie z powyższym artykułem do zadań własnych gminy należy podejmowanie
innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w
tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

