
           

 projekt 

UCHWAŁA Nr  …………….. 

Rady Gminy  Michałowice 

      z dnia ……. .. 

 

w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu „ Posiłek w szkole i 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 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), Rada 

Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 
Uchwala się program osłonowy „Posiłek w szkole i domu”  na lata 2019-2023, który stanowi 

załącznik do uchwały.  

 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§3. 
Traci moc  Uchwała Nr XXXVI/316/2014  Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

§4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
projekt 

Załącznik  

do uchwały  Rady Gminy 

Michałowice 

z dnia …........ 2018 r.  

 

 

PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I DOMU” NA LATA 2019-2023 

 

 

Podstawa prawna programu  

 

Program „Posiłek w szkole i 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 o pomocy społecznej.  

 

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Michałowice w związku ustanowieniem 

przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu „ na lata 

2019-2023  (M. P. z 2018 r. poz. 1007).   

 

Program będzie realizowany w latach 2019-2023. 

 

Cel programu  

 

 Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz  objęcie 

pomocą osób dorosłych zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnością i 

samotnych zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice. 

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. 

 

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu  

 

W latach ubiegłych 2014 - 2017 średnio 180 osób było objętych wsparciem w zakresie 

dożywiania.  

W trybie udzielania pomocy w postaci posiłku dla dzieci i uczniów, bez wydawania decyzji 

administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 13 

uczniów. 

Posiłek jest niezbędna potrzebą życiową i zadaniem obowiązkowym gminy. Mając na uwadze 

rosnące koszty utrzymania,  pogarszający się standard życia  niektórych osób i rodzin                      

w szczególności osób starszych, oraz brak gotowości do występowania o wsparcie z pomocy 

społecznej  wprowadzenie niniejszego programu osłonowego staje się zasadne. Realizacja 

programu pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych i zapewni 

dostępność tej formy pomocy. 

 

 



 

Podmioty realizujące program  

 

Program realizuje i koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z placówkami 

oświatowymi i placówkami opiekuńczymi  w tym prowadzonymi przez inne samorządy 

gminne  oraz podmioty niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy 

Michałowice.  

 

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu  

 

W ramach programu udziela się wsparcia:  

 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;  

2) uczniom do czasu ukończenia  szkoły ponadpodstawowej lub szkoły  

ponadgimnazjalnej,  

 

na podstawie programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  w sytuacji gdy uczeń 

albo dziecko wymaga tej formy pomocy i wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio 

dyrektor szkoły lub przedszkola udziela tej formy pomocy i jednocześnie  informuje ośrodek 

pomocy społecznej o udzielonej pomocy.  

Ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły 

lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie 

rozliczeniowym pokrywa koszty udzielonego wsparcia. 

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy na wniosek dyrektora szkoły lub 

przedszkola 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. 

 

3) osobom dorosłym, w tym osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnością,  

 

na podstawie programu Gmina może udzielić pomocy w formie dowozu posiłku do  miejsca 

zamieszkania. 

 

Finansowanie programu  

 

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa 

otrzymanej  

w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu” na 

lata 2019-2023 

 

Monitoring programu  

 

Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja o realizacji programu. 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE   

 

 

Do projektu uchwały: 

w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu „ Posiłek w szkole i domu”  na lata 

2019-2023. 

 

Z dniem 1 stycznia 2019  r. wchodzi w życie  nowa uchwała Rady Ministrów Nr 140 z dnia 

15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole  

i domu „ na lata 2019- 2023 .( MP. z 2018 r. poz. 1007), która uchyla poprzednią  Uchwałę nr 

221 Rady Ministrów 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.   

Tym samym konieczne jest przyjęcie nowego programu  gminnego, który  będzie stanowił 

podstawę do ubiegania się przez gminę o dofinansowanie realizacji form wsparcia 

określonych w niniejszej uchwale. 

Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na realizację wsparcia określonego w uchwale od dnia 1 

stycznia i będzie stanowiło podstawę do wystąpienia o dotacje na realizację tego działania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


