
UCHWAŁA NR IV/17/2018
RADY MIASTA JORDANOWA

z dnia 28 grudnia 2018 roku

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 (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust.1 pkt. 3 i 14 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2018 poz. 1508 z późn. zm.), w związku z podjęciem przez Radę 
Ministrów w dniu 19 października 2018 r. uchwały nr 140 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019–
2023, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/249/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz.824).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa

mgr Konrad Turchan

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr IV/17/2018
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POSIŁEK W SZKOLE
I W DOMU” NA LATA 2019–2023

I.  PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Program został utworzony i przyjęty na skutek podjęcia przez Radę Ministrów w dniu 19 października 
2018 r. uchwały nr 140 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

2) Program jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1508 i 1693) 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.

3) Program będzie realizowany w latach 2019 - 2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy  
Miasto Jordanów.

II.  CELE PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób 
dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program wpisuje się w aktualne ramy strategiczne rozwoju kraju wyznaczone przez „Strategię na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” przyjętą przez Radę Ministrów 
14 lutego 2017 r. jako jeden z dwóch głównych obszarów koncentracji działań w Strategii (obok rozwoju 
zrównoważonego terytorialnie) w ramach realizacji Celu II: „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony”, Obszar: „Spójność społeczna”, a w ramach niego pkt 3 „Wsparcie grup zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na rzecz integracji społecznej” (str.164–
166).

W ramach programu wyróżniono 3 moduły:

1) moduł dla dzieci i młodzieży,

2) moduł dla osób dorosłych,

3) moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz 
objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych 
i samotnych poprzez udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez 
tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

III.  OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMU

W roku 2017 wsparciem w zakresie dożywiania pomocą objęto 152 osoby, w tym w formie posiłków – 
50 osób.

W ramach realizacji programu w 2017 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez 
wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 
5 uczniów.

W 2017 r. z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 120 osób, zaś ze świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 11 osób. Znaczna część rodzin objęta była co 
najmniej dwiema formami pomocy.
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Realizacja niniejszego programu pozwoli na zminimalizowanie zjawiska niedożywienia na terenie 
Miasta Jordanowa  w rodzinach o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
z uwzględnieniem dzieci i uczniów oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym 
wieku, chorych lub niepełnosprawnych, wśród których konieczność ponoszenia wydatków na żywność 
ogranicza możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

Doświadczenia Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z lat poprzednich wskazują, iż 
realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” postrzegana jest w odbiorze społecznym 
jako właściwa i potrzebna oraz gwarantująca racjonalne wykorzystywanie środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc społeczną.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogu ustanowienia programu osłonowego w przedmiotowym 
zakresie na szczeblu gminnym wprowadzenie niniejszego programu jest jak najbardziej zasadne.

IV.  PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

1) Koordynatorem programu jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

2) Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie jako samorządowa jednostka 
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta 
Jordanów, w tym w szczególności ze szkołami i przedszkolami,  do których uczęszczają dzieci i młodzież 
zamieszkujące na terytorium Gminy Miasto Jordanów, a także we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

V.  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej równorzędnie wraz z innymi 
zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie:

a) posiłku,

b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wskazane wyżej wsparcie udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy 
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium 
dochodowe  w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa o w art. 8 w/w ustawy, tj:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 
niepełnosprawnym.

Pomoc w formie posiłków przyznawana jest w postaci zakupu posiłków w szkole, do której 
uczęszcza dziecko, na wniosek rodziców, opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a dla osób 
dorosłych w punkcie wydawania posiłków wskazanym przez pracowników MOPS. Posiłki zostaną 
dostarczone pod adres zamieszkania osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu 
wydawania posiłków.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
mimo braku spełnienia wyżej wymieniowych wymagań, 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. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono 
pomocy we wskazany sposób nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów otrzymujących posiłek 
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu 
wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Dyrektor szkoły może upoważnić wychowawców lub pedagogów szkolnych do poinformowania 
rodziców lub opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w programie o tym fakcie oraz podjąć 
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z rodziną współpracę, zmierzającą do wyeliminowania lub złagodzenia skutków istniejących 
w rodzinie problemów, które uzasadniają objęcie dożywianiem.

W ramach modułu trzeciego zapewnione zostaną warunki umożliwiające spożywanie przez uczniów 
posiłku w trakcie pobytu w szkole poprzez działania takie jak: doposażenie i poprawa standardu 
funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie 
nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych stołówek; wsparcie 
w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania 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. (M.P. z 2018 r., poz.1007), obejmująca m.in. 
wskazanie liczby osób objętych pomocą w ramach Programu w zakresie poszczególnych modułów, 
wykaz kosztów, liczbę wydanych posiłków.

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa

mgr Konrad Turchan
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