UCHWAŁA Nr ………/……../19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia ….. stycznia 2019r.
w sprawie ustanowienia 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 2018r. poz. 994, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) w związku
z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” (M.P.,
poz. 1007); Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata
2019 – 2023, który stanowi załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/275/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia
2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
§4
Traci moc Nr IV/16/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019- 2023 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i
młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które

w szczególnie uzasadnionych

przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie
może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji
administracyjnych.
Warunkiem przyznania takiej pomocy bez wydania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jest
przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o
pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Załącznik do uchwały Nr ……./……/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia …… stycznia 2019r.

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POSIŁKE W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023
1. Podstawa prawna programu
- art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1508, z późn. zm.);
- uchwała Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
(M.P., poz. 1007)
2. Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o
niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na
bezrobocie, chorobę lub niepełnosprawność.
Ponadto program ma na celu:
• poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
• poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
• kształtowanie właściwych nawyków żywnościowych.
3. Ocena sytuacji
W gminie Kudowa-Zdrój priorytetowo traktowana jest sprawa dożywiania dzieci
i młodzieży. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż władze miasta, instytucje, placówki
oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe mają pełną
świadomość potrzeby zabezpieczenia właściwego rozwoju psychicznego i fizycznego
dzieci i młodzieży.
Z powodu zaniedbań, patologii i ubóstwa obiad był dla wielu dzieci pierwszym
posiłkiem w ciągu dnia.
Potrzeby w zakresie dożywiania dzieci rozpoznawane są na bieżąco. Pracownicy socjalni
OPS zobowiązani są do monitorowania potrzeb w tym zakresie. Odbywa się to między
innymi poprzez regularne kontakty pracowników socjalnych z wychowawcami,
pedagogami szkolnymi jak również dyrektorami szkół.
Diagnozowanie w/w potrzeb ma też miejsce poprzez przeprowadzanie przez
pracowników
socjalnych wywiadów środowiskowych. Rozpoznawany jest
także stan potrzeb w zakresie dożywiania poza standardową grupą świadczeniobiorców
pomocy społecznej.
Gmina Kudowa – Zdrój poza obiadami zapewnia także podwieczorki dla dzieci
uczęszczających do Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ogromny udział w zabezpieczaniu
dodatkowego dożywiania dzieci mają też dyrekcje szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele
i pracownicy administracyjni szkół.

W 2017 roku wsparciem w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w
przedszkolu
i szkole objęto 50 uczniów. Natomiast w trybie udzielania pomocy
w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania
wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 6 uczniów.
4. Podmioty realizujące program
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju we współpracy ze
szkołami i przedszkolami zarówno publicznymi jak i niepublicznymi do których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Kudowa– Zdrój.
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela się wsparcia dzieciom i młodzieży zamieszkującym i
uczęszczającym do przedszkoli i szkół na terenie gminy Kudowa-Zdrój, znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej, do których zalicza się m.in:
• rodziny, które pomimo posiadanego dochodu przewyższającego 150 % kryterium
dochodowe określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej spowodowanej ciężką i długotrwałą
chorobą, niepełnosprawnością, bezrobociem, alkoholizmem, itp. ;
• rodziny niezaradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;
• rodziny niepełne lub wielodzietne.
W w/w przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może
przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach
na terenie gminy Kudowa – Zdrój w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie
wydanych decyzji administracyjnych.
6. Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu
otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
7.

Monitoring programu
Z realizacji programu sporządza się miesięczną i kwartalną informację o rozliczaniu
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
która następnie przekazywana jest do Wojewody Dolnośląskiego.

