UCHWAŁA NR III/28/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, warunków przyznania
i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia udzielone w jego ramach oraz podwyższenia kryterium
dochodowego
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art.8 ust.2, art.17 ust.2 pkt 4, art.96 ust.2 i ust.4 oraz art.110 ust.10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr
140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza
kwoty stanowiącej 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, dla celów udzielenia wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/273/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie
wieloletniego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz warunków
przyznania i zwrotu pomocy w zakresie dożywiania i uchwała nr V/51/2000 Rady Gminy Pszczółki z dnia
28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pszczółkach przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy
w odniesieniu do dożywiania uczniów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r., i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik do uchwały nr III/28/18
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
I. Podstawa prawna Programu
Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 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 cyt. ustawy.
Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 jest utworzony
i przyjęty przez Radę Gminy w Pszczółkach w związku z ustanowieniem uchwałą nr 140
z dnia 15 października 2018 r. przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem
mieszkańców Gminy Pszczółki.

II. Cel programu
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz
objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W 2017 roku w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” skorzystało 250 osób, z czego 237 w formie zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności.
Z pomocy w formie posiłku w ramach realizowanego Programu skorzystało 83
dzieci, z czego wsparciem objęto 13 dzieci bez wydawania decyzji administracyjnej oraz
przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
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IV. Podmioty realizujące Program
Niniejszy Program stanowi ważny element polityki społecznej Gminy Pszczółki.
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach we współpracy
ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się na terenie gminy Pszczółki oraz szkołami
i przedszkolami znajdującymi się poza terenem Gminy Pszczółki, a do których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Pszczółki.
V. Moduły Programu
Program ma charakter modułowy. Niniejszy Program obejmuje dwa moduły, z których
każdy ma charakter indywidualny.
1. I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODIEŻY
1) Ze środków przeznaczonych na realizację Programu będzie udzielane wsparcie
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości
150% kryterium, o którym mowa w art. 8 cyt. ustawy:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydawania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci i uczniów, którym zostanie udzielona pomoc na powyższych zasadach, nie
może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów, którym pomoc została przyznana
w formie decyzji administracyjnej w poprzednim miesiącu kalendarzowym, natomiast
w miesiącu wrześniu - z miesiąca czerwca.
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3) GOPS w Pszczółkach pokrywa koszty zakupu posiłków dla dzieci i uczniów na
podstawie sporządzonego przez dyrektora odpowiednio szkoły lub przedszkola wykazu
dzieci i ilości spożytych przez dziecko posiłków w danym miesiącu. Wykaz ten jest
załącznikiem do faktury, noty itp.
2. II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
1) Ze środków przeznaczonych na realizację Programu będzie udzielane wsparcie
w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 cyt. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach,
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. cyt. ustawy, w szczególności
osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
2) Dla ww. osób może zostać zorganizowany dowóz posiłków.

VI. Finansowanie Programu
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu
państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

VII. Monitoring Programu
Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem
składowym rozliczenia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023, przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 r.
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UZASADNIENIE
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym
mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1
października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę
w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).
W dniu 15 października 2018 r. została podjęta uchwała nr 140 Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program
przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w
postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w
wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 cyt. ustawy.
Adresatami Programu są m.in.:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w
szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.
Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, do wysokości 150 % jest
przyjęcie przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 %, do
wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
„2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i
zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego”
„4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o
których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych”.
Przygotowany projekt uchwały przewiduje odstąpienie od żądania zwrotu wydatków od w/w osób i rodzin,
których dochód nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, objętych wsparciem w ramach
wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Uchwała Rady Ministrów wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i z tym samym dniem utraci moc
dotychczas obowiązująca uchwała 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 (M.P. z 2015 r. poz. 821 z późn. zm.). Z tego powodu zasadne jest uchylenie
dotychczas obowiązującej uchwały i podjęcie niniejszej.
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