
UCHWAŁA NR IV/21/19 

RADY GMINY W REGNOWIE 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Regnów w zakresie zapewnienia posiłku 

dla dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023 

Na postawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 17 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, 

poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2529) 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) Rada 

Gminy Regnów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Osłonowy Gminy Regnów w zakresie zapewnienia posiłku 

dla dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023, stanowiący załączn ik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/182/14 Rady Gminy Regnów z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr IV/21/19 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

PROGRAM OSŁONOWY GMINY REGNÓW 

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2019-2023 

I. Podstawa prawna programu. 

Rada Ministrów Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. ustanowiła wieloletni 

rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). 

„ Program Osłonowy Gminy Regnów w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na 

lata 2019 - 2023" jest programem osłonowym, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i dotyczy realizacji zadań własnych gminy o 

charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dożywiania w 

dzieci w szkołach. 

Program będzie skierowany do osób i rodzin zamieszkujących na terenie gminy Regnów 

realizowany w latach 2019 -2023. 

li. Cele programu. 

Obowiązki samorządu w zakresie udzielania pomocy społecznej określa ustawa o 

pomocy społecznej. Jednym z nich, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 14 ustawy jest dożywianie 

dzieci. 

Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Niniejszy program osłonowy dopełni działania w zakresie 

realizacji zadania obowiązkowego gminy dotyczącego dożywiania dzieci. 

Celem programu jest poprawa poziomu życia dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie 

warunków do zapewnienia im posiłków, w szczególności w sytuacji gdy są one tego posiłku 

pozbawione. 

Ili. Ocena sytuacji. 

Niedożywienie wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji materialnej rodziny, ale 

również z niechęci uczniów do korzystania z posiłków w szkole, braku znajomości zasad 



prawidłowego żywienia oraz braku należytego zainteresowania niektórych rodziców 

kwestiami racjona lnego żywienia dzieci podczas pobytu w szkole. 

Ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej, pod warunkiem, że spełniają przesłanki do udzielenia pomocy, o których 

mowa w ustawie o pomocy społecznej. Udzielenie pomocy w formie posiłku dla dziecka 

następuje na wniosek rodzica, może również nastąpić po rozeznaniu trudnej sytuacji 

życiowej rodziny przez pracownika socja lnego. 

W latach 2014-2018 w ramach realizacji zadania własnego gminy w zakresie dożywiania 

dzieci i młodzieży oraz programu osłonowego, objętych było odpowiednio: 

• w roku 2014 - 82 dzieci i młodzieży 

• w roku 2015 - 84 dzieci i młodzieży 

• w roku 2016 - 82 dzieci i młodzieży 

• w roku 2017 - 66 dzieci i młodzieży 

• w roku 2018 - 66 dzieci i młodzieży 

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z posiłków w szkole od 2017 roku w stosunku do lat 

poprzednich jest ma lejąca. Na podstawie powyższej diagnozy można stwierdzić, że sytuacja 

rodzin z dziećmi z terenu gminy Regnów u legła poprawie. Jednak tworzenie warunków do 

zapobiegania sytuacją, w których dziecko nie ma możliwości zjedzenia gorącego posiłku w 

ciągu dnia jest zasadne. 

Program osłonowy umożliwi udzielenie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom i młodzieży, 

które nie są objęte świadczeniami z pomocy społecznej, a ich rodziny znajdują się w trudnej 

sytuacji życiowej. Udzielenie pomocy będzie odbywało się odpowiednio na wniosek 

dyrektora szkoły lub przedszkola, który informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie 

udzielenia pomocy w formie posiłku. 

IV. Zakres podmiotowy programu. 

Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Regnów. Podmiotem bezpośrednio 

realizującym Program jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, współpracujący 

w tym zakresie z placówkami oświatowymi. 

Do zadań podmiotów realizujących Program należy: 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie: 

• planowanie środków f inansowych na realizację Programu, 

• przygotowanie informacji o sposobie realizacji Programu 

b) placówki oświatowe: 

• diagnozowanie sytuacji dzieci 

skorzystania z posiłku, 

młodzieży pod względem potrzeby 



• informowanie ośrodka pomocy społecznej o konieczności udzielenia pomocy 

w formie posiłku. 

V. Sposób realizacji programu. 

Ze środków przeznaczonych na realizację programu pochodzących z budżetu państwa 

oraz ze środków własnych gminy, udziela się wsparcia: dzieciom uczęszczającym do 

przedszkola, szkoły podstawowej lub średniej, które zamieszkują na terenie gminy Regnów. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko nie spełnia wymagań 

warunkujących otrzymania pomocy, wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, a wyrazi 

chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

Przyznanie pomocy na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola nie wymaga 

wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy na wniosek 

dyrektora nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach 

i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu 

wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. 

VI. Finansowanie programu. 

Program Osłonowy Gminy Regnów w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i 

młodzieży na lata 2019-2023 jest finansowany ze środków własnych gminy Regnów - Dział 

852 Pomoc Społeczna Rozdział 85295 - Pozostała działalność §3110. Przewiduje się również 

możliwość pozyskania dotacji z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego dla gmin 

na realizację tego zadania. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego Programu jest ustalana odrębnie dla 

każdego roku budżetowego. 

VII. M onitoring programu. 

Roczną informację o realizacji Programu - z uwzględnieniem zasad wskazanych w 

uchwale 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) - Wójt przekazuje do Wojewody w terminie do 20 stycznia następnego 

roku. 
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UZASADNIENIE 

Projekt przedmiotowej uchwały został przedłożony w związku z podjęciem przez Radę 

Ministrów uchwały Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Celem projektowanego programu osłonowego wprowadzonego na grunt Gminy Regnów jest 

wsparcie udzielone dzieciom bądź uczniom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

niespełniających warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. oraz 

niespełniających kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 

w/w ustawy, a wyrażających chęć zjedzenia posiłku - bez wydawania decyzji administracyjnej 
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, pozwalające na 

niezwłoczne udzielenie wsparcia potrzebującym . 

W ww. sytuacjach, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba 

dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w wyżej wymieniony sposób nie może przekroczyć 

20% liczby dzieci i uczniów, którym zapewnia się posiłek w szkole i przedszkolu na terenie gminy w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Warunkiem przyznania pomocy będzie przyjęcie przez Gminę Regnów odpowiedniego programu 

osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

Zachodzi zatem konieczność ustanowienia na poziomie gminy programu osłonowego 

zabezpieczającego zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży. 






