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UCHWAŁA NR V/44/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm) i art.17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy
Az dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z póżn.zm) Rada Gminy
w Tuczępach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Traci moc Uchwała NR XXXXII/297/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 stycznia 2014 r w sprawie
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata
2014-2020 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Klaudia Pałka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/45/2018
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 grudnia 2018 r.
PROGRAM OSŁONOWY „Posiłek w szkole i w domu – Pomoc Gminy Tuczępy na lata 2019-2023.
Podstawa prawna programu – Program „Posiłek w szkole i w domu – Pomoc Gminy Tuczępy” 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 ustawy o pomocy społecznej. Program jest przyjęty przez Radę Gminy
Tuczępy w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007).
Program obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Tuczępy.
Celem programu - jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym 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 przygotowywania.
Z analizy wywiadów środowiskowych wynika, że coraz większą grupę osób niedożywionych stanowią
osoby starsze , niepełnosprawne , które posiadają niskie świadczenia rentowe czy emerytalne
niewystarczające na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.
W związku z powyższymi spostrzeżeniami oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na
poziomie gminy zasadne jest wprowadzenie programu osłonowego.
Program podzielono na trzy części:
1. Część dla dzieci i młodzieży,
2. Część dla osób dorosłych
3. Część dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W ramach części 1i2 jest zapewnienie posiłków dzieciom, uczniom i młodzieży oraz pomoc w formie
posiłku dla osób dorosłych zwłaszcza starszych , niepełnosprawnych, samotnych.
W tej części pomoc będzie udzielana w formie:
- posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – zasiłek celowy
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
Pomoc udzielana będzie osobom, które spełniają warunki wskazane w art. 8 ustawy z dnia 24 marca
2004 r. o pomocy społecznej , przy czym kryterium do tej formy pomocy wynosi 150 % kryterium ,
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
W ramach 2 części programu osłonowego gmina udziela wsparcia osobom starszym , chorym
i niepełnosprawnym , które spełniają warunki do otrzymania pomocy wskazane w art. 7, a ich dochód
nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 24 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
W ramach 3 części programu przewiduje sie do realizacji następujące działania:
- doposażenie i poprawę standardów istniejących kuchni i jadalni lub doposażenie stołówek,
w postaci :
- zakupu niezbędnego wyposażenia kuchni ( zgodnie z wytycznymi zawartymi w wieloletnim rządowym
programie „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023),
- zakupu niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków.
Podmioty realizujące program:
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1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy.
2. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach , jako samorządowa jednostka
organizacyjna gminy we współpracy z innymi jednostkami ( przedszkola, szkoły podstawowe, oraz
placówkami edukacyjnymi lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne i powiatowe,
a także podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu gminy Tuczępy
Finansowanie programu :
Program jest finansowany z 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.
Monitoring programu:
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, przekazywana do Wojewody do
20 stycznia roku następnego.

