
UCHWAŁA NR VI/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów 
objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami)1) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zmianami)2) 

§ 1. 

Ustanawia się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych 
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018r.: poz. 1000, poz.1349, poz. 1432, 
poz. 2500. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018r.: poz. 1693, poz. 1358; 
Dz. U. z 2015r.: 1310; Dz. U. z 2018r.: poz. 2192, poz. 2529, poz. 2354, poz. 2245
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/53/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 20 lutego 2019 r.

W dniu 15 października 2018r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który ma na celu ograniczenie 
zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy dziecko albo uczeń wyrażą chęć zjedzenia posiłku 
a dyrektor szkoły lub przedszkola poinformują Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie o potrzebie 
udzielenia pomocy w formie posiłku. Warunkiem przyznania takiej pomocy bez konieczności wydania 
decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę 
programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto należy 
wspomnieć, że zdaniem organu nadzoru wyrażonym w piśmie z dnia 30.01.2019r., znak: 
PNK.I.4131.27.2019, Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów 
objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 ustanawiająca wieloletni program 
osłonowy w zakresie dożywiania - nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. Uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest to akt o charakterze planistycznym, 
programowym (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 lutego 2007r., 
sygn akt II SA/lu 25/07 - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Wobec powyższego podjęcie 
uchwały w przedstawionej formie uważa się za zasadne.- 
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Załącznik do Uchwały
nr VI/53/2019
Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 20 lutego 2019r.

Program  osłonowy  w  zakresie  dożywiania  dzieci  i  uczniów  objętych  programem  "Posiłek  w  szkole

i w domu" na lata 2019-2023.

I. Podstawa prawna programu.

1.  Program osłonowy w  zakresie  dożywiania  dzieci  i  uczniów  objętych  programem  "Posiłek   w  szkole

i  w domu" na lata 2019-2023, zwany dalej Programem jest programem osłonowym w rozmumieniu art. 17 ust.

2  pkt  4  ustawy  o  pomocy  społecznej  dotyczącym  realizacji  zadań  własnych  gminy  o  charakterze

obowiązkowym określonych w art 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

2.  Program  jest  utworzony  i  przyjęty  przez  Radę  Miejską  w  Staszowie  w  związku

z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania  finansowego gmin w zakresie

dożywiania "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 Miasta i Gminy

Staszów.

II. Cel programu.

1. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i uczniów z rodzin o niskich dochodach

lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

2.  Głównym miernikiem efektywnośi  Programu będzie liczba dzieci i  uczniów objętych pomocą w formie

posiłku.

III. Ocena sytuacji.

W 2018 roku dożywianiem objęto 398 dzieci. W ramach realizowanego Programu "Pomoc państwa w zakresie

dożywiania"  z  posiłku  korzystały  także  dzieci  i  uczniowie  bez  konieczności  wydawania  decyzji

administracyjnej oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego. 

Ubóstwo  rodzin,  zjawisko  niedożywiania  dzieci,  brak  należytego  zainteresowania  niektórych  rodziców

kwestiami  racjonalnego  żywienia  dzieci  podczas  pobytu  w szkole,  a  także  niechęć  rodziców do  złożenia

wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Staszowie  dotyczącego dożywiania  swoich  dzieci,  ograniczają

możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców. 

W tym stanie  rzeczy staje  się  jak  najbardziej  zasadne  wprowadzenie  na  terenie  Miasta  i  Gminy Staszów

niniejszego Programu osłonowego.
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IV. Podmioty realizujące Program.

1. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

2.  Program  realizuje  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Staszowie  jako  samorządowa  jednostka  pomocy

społecznej  we  współpracy z  innymi  podmiotami:  szkołami,  przedszkolami,  do  których  uczęszczają  dzieci

i uczniowie z terenu miasta i gminy Staszów.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

1. W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

2.  Wszczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  gdy  dziecko  lub  uczeń  wyrażą  chęć  zjedzenia  posiłku

odpowiednio  dyrektorzy  szkoły  lub  przedszkola  informują  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Staszowie

o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3.  Przyznanie pomocy w formie posiłku nie wymaga wydania decyzji  administracyjnej i  ustalenia sytuacji

rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4.  Liczba dzieci  i  uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust.  2 nie może przekroczyć 20% liczby

uczniówi dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy Staszów w poprzednim

miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

VI. Finansowanie Programu.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji budżetu państwa otrzymywanej w ramach

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania dzieci "Posiłek w szkole i  w

dmomu" na lata 2019-2023.

VII. Monitoring Programu.

1.  Z  realizacji  Programu  sporządzana  jest  roczna  informacja  będąca  elementem  składowym  informacji

o realizacji Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w której między innymi wykazywana

będzie liczba dzieci i uczniów objęta dożywianiem w ramach Programu w układzie "ogółem" i w tym "na wsi".

2.  Roczną informację  o realizacji  Programu przekazuje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Staszów do Wojewody

Świętokrzyskiego w terminie do 20 stycznia następnego roku. 
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