
UCHWAŁA NR IV/41/2019
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.),

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/400/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2014r.              
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Stefan Hajda
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Załącznik do uchwały Nr IV/41/2019

Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA” NA LATA 2019 – 2023

I. Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późniejszymi zmianami). Program jest utworzony 
i przyjęty przez Radę Miasta Radzionków w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007). Program 
będzie realizowany w latach 2019–2023 i obejmie swym zasięgiem mieszkańców Gminy Radzionków

II. Cele programu

Celem programu osłonowego jest zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży w wieku szkolnym 
zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W 2017 roku Gmina Radzionków udzielała pomocy w formie dożywiania na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej w związku z przyjętą uchwałą 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 oraz uchwałą Nr XLIII/400/2014 Rady Miasta 
Radzionków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Wsparciem w zakresie dożywiania w 2017 roku objęto ogółem 142 rodziny, tj. 368 osób.                  
Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 90 osób z 52 rodzin, w tym 23 dzieci do czasu rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej, 64 dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 3 osoby dorosłe. 
Pomocy w formie gorącego posiłku bez konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego oraz wydawania decyzji udzielono 6 uczniom.

Dotychczasowa realizacja programu daje podstawę do stwierdzenia, że pomimo wielu form wsparcia 
udzielanego rodzinom nadal niezwykle ważna jest pomoc dzieciom i młodzieży, które wychowują się 
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Niezmiernie ważne jest zapewnienie im 
możliwości zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje 
bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz 
nad procesem ich przygotowania. Wobec powyższego objęcie programem dzieci i uczniów zgłaszających 
chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje 
się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. Podmioty realizujące program

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie we współpracy z innymi 
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami 
prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola 
niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie Radzionkowa.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
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- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie posiłku, o którym mowa w pkt 2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej  w sprawie 
ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

2. Dotację na realizację działań przewidzianych programem gmina otrzyma na podstawie                  
art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

3. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania 
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).
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