
UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Tarnawatka – posiłek w szkole 
i w domu na lata 2019-2023”

Na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz.1508 ze zm.), Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy „ Pomoc Gminy Tarnawatka – posiłek w szkole i w domu na 
lata 2019-2023” który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy Tarnawatka w zakresie dożywiania" na lata 
2014-2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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Załącznik
do Uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 19 grudnia 2018 roku

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY

„ Pomoc Gminy Tarnawatka – posiłek w szkole i
w domu na lata 2019-2023”
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1. Podstawa prawna programu.

Podstawę prawną dla wdrożenia programu stanowi art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku  o  pomocy  społecznej  (Dz.  U.  z  2018r.   poz.1508  ze  zm.).  Konieczność  opracowania  i
wdrożenia  programu   pojawiała  się  w  związku  z  wejściem  w życie  od  1  stycznia  2019  roku
Uchwały  Nr  140  Rady  Ministrów  z  dnia  15  października  2018  roku  w  sprawie  ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wspomniana
wyżej  uchwała  zmienia  dotychczasowe zasady finansowania  jednego z  istotnych  zadań  gminy,
określonego w ustawie o pomocy społecznej, a mianowicie „dożywiania dzieci”. Uchwała stanowi
swego rodzaju procedurę dla realizacji zadania „dożywianie dzieci” adresowanego do dzieci, które
wywodzą się z  rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w art.8  ustawy o pomocy
społecznej, lub spełniają kryterium określone jako 150% kryterium określonego w art.8 ustawy.
Uchwała  pomija  dzieci  wywodzące  się  z  rodzin,  które  nie  spełniają  kryterium  dochodowego
określonego ustawą. 
W Gminie Tarnawatka występują rodziny, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego
w przepisach o pomocy społecznej, sytuacja w rodzinach jest dość trudna i dożywianie - według
procedury  określonej  w  gminnym  programie  osłonowym,  adresowanym  do  dzieci  z  rodzin
problemowych - może być istotnym wsparciem dzieci i rodzin.

2. Diagnoza społeczna.

Jak  pokazuje  diagnoza  społeczna,  większość  mieszkańców  Gminy  utrzymuje  się  z  dochodów
uzyskiwanych  z  rolnictwa.  Dochody  te  są  niewielkie,  co  przekłada  się  na  niski  poziom życia
mieszkańców.  Trudności  rodziny  potęgują;  bezrobocie,  niezaradność  oraz  inne  dysfunkcje
ograniczające  dzieciom  i  młodzieży  możliwość  prawidłowego  rozwoju.  Większość  rodzin
doświadczających  trudności  życiowych  korzysta  ze  świadczeń  pomocy  społecznej,  uzyskiwane
dochody  mieszczą  się  w  granicach  ustawowych  kryteriów  uprawniających  do  korzystania  ze
świadczeń. Wiele rodzin o dochodach nieznacznie przewyższających ustawowe kryterium boryka
się  z  trudnościami  i  nie  może  liczyć  na  wsparcie  w rozwiązaniu  swoich  problemów.  Dla tych
rodzin, a zwłaszcza ich dzieci przewidziany jest program osłonowy w zakresie przyznania posiłku.
Z doświadczeń minionych lat wynika,  że dzieci wywodzące się z problemowych rodzin chętnie
korzystały z pomocy w formie posiłku oferowanej w ramach ustawy „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,  która  przewidywała  taki  rodzaj  wsparcia  w  ramach  typowania  przez  dyrektorów
szkół.
W roku 2017 wsparciem w zakresie dożywiania objęto 131 dzieci w 80 rodzinach (335 osoby w
rodzinach). Ponadto w ramach realizowania dożywiania w 2017 roku w trybie udzielania pomocy w
postaci  posiłku  bez  wydawania  decyzji  administracyjnej  oraz  bez  przeprowadzania  wywiadu
środowiskowego objęto wsparciem 24 uczniów. 

Powyższa diagnoza uzasadnia wdrożenie programu osłonowego na terenie Gminy Tarnawatka.

3. Cel programu
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Celem programu osłonowego jest  „Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych,
nie  spełniających  kryteriów  w  myśl  przepisów  ustawy  o  pomocy  społecznej,  co  najmniej
jednego ciepłego posiłku (obiadu) w ciągu dnia, w okresie nauki w szkole”.

Cel programu przyczyni się do osiągnięcia istotnych rezultatów, między innymi:
a) poprawy jakości stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
b) poprawy warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
c) utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych.

Wskaźnikiem realizacji celu będzie:
a) liczba dzieci i młodzieży otrzymujących posiłek,
b) liczba rodzin, z których dzieci otrzymały posiłek,
c) wartość pomocy udzielonej w formie posiłku mierzona w złotych.

4. Sposób realizacji i finansowania programu

Program  osłonowy  obejmuje  wsparciem  w  postaci  posiłku  dzieci  i  młodzież  z  rodzin
problemowych z terenu Gminy Tarnawatka i będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej  w  Tarnawatce  poprzez  udostępnienie  dzieciom  w  przedszkolach,  szkołach
podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w ośrodkach szkolno-wychowawczych
ciepłego posiłku lub obiadu dwudaniowego.
Do udziału  w programie  mogą  być  zakwalifikowane  dzieci,  wychowujące  się  w rodzinach,  w
których dochód jest wyższy niż określają to przepisy ustawy o pomocy społecznej, ale występują
szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie posiłku.

W ramach programu udziela się wsparcia: 
* dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 
*uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  szkoły lub  przedszkola,  po  wcześniejszym
przyjęciu  deklaracji  dziecka o chęci  zjedzenia  posiłku,  informuje ośrodek pomocy społecznej  o
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Zakwalifikowanie dziecka do otrzymania posiłku w ramach programu nie wymaga wydania decyzji
administracyjnej  w  sprawie  i  ustalenia  sytuacji  rodziny  w  drodze  rodzinnego  wywiadu
środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie
może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach
na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
Ustala się, że dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie dzieci do otrzymania posiłku będzie
wniosek dyrektora  szkoły lub przedszkola,  a dokumentem rozliczeniowym będzie  wykaz (lista)
zawierająca  imię  i  nazwisko  dziecka,  adres  szkoły,  liczbę  wydanych  posiłków  oraz  wartość
posiłków  sporządzana  na  koniec  każdego  miesiąca.  Powyższe  dokumenty  stanowić  będą
zapotrzebowanie na przygotowanie posiłków oraz potwierdzenie ilości posiłków, jakie w danym
miesiącu powinny być sfinansowane w ramach programu.
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Program  jest  finansowany  ze  środków  własnych  gminy  oraz  dotacji  z  budżetu  państwa  na
dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.

5. Monitoring programu

Program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłków monitorowany będzie w zakresie :
1) liczby dzieci zakwalifikowanych do posiłków,
2) liczby faktycznie wydanych posiłków,
3) liczby rodzin, z których dzieci zostały objęte posiłkiem,
4) wartości pomocy udzielonej w formie posiłków mierzonej w złotych.

Realizacja  programu  będzie  monitorowana  w  okresach  miesięcznych  na  podstawie  zbiorczego
zestawienia liczby dzieci otrzymujących posiłek. Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i
roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1007).

4

Id: CRVXR-VPILM-OJMAS-MURAB-NOSXK. Podpisany Strona 4




