DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 18 stycznia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Bartłomiej Dorywalski
Data: 2019-01-18 14:09:27

Poz. 475
UCHWAŁA NR VII/28/2019
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska
,,Posiłek w szkole i w domu”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r.
poz. 994 ze zmianami), art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej ( Dz. U z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy w Iwaniskach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska ,,Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Iwaniskach.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Iwaniskach Nr LXVI/337/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk
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Załącznik do uchwały Nr VII/28/2019
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 16 stycznia 2019 r.

Program Osłonowy w Zakresie Dożywiania w Gminie Iwaniska „Posiłek w szkole i w domu’’
na lata 2019-2023
Podstawa Prawna
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 14 ustawy o pomocy
społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów
wieloletniego programu wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania ”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 swoim
zasięgiem mieszkańców Gminy Iwaniska
Cel programu:
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach
lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz osób dorosłych w pozostających w trudnej sytuacji
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
- dbałości o właściwy poziom zaspokajania potrzeby odpowiedniego żywienia dzieci i młodzieży, tym samym
poprawy ich stanu zdrowia
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
Ocena sytuacji osób i rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej na terenie Gminy Iwaniska
w związku z realizacją powyższego programu:
Ocena sytuacji warunkująca podjęcie uchwały
W roku 2018 wydano 21.411 obiadów dzieciom i młodzieży. Na dożywianie dzieci w szkołach
przeznaczono środki w wysokości 85.582 zł. Gmina Iwaniska jest gmina typowo rolniczą, średnia wielkość
gospodarstwa to 1 – 2 ha . Na terenie Gminy występuje duże bezrobocie, trudno również o znalezienie pracy
dorywczej. Rodziny żyją poniżej kryterium dochodowego, które kwalifikuje ich do ubiegania się o pomoc
finansową. Prawie każda z rodzin kwalifikujących się do pomocy korzysta z dożywiania dzieci w szkołach. Jest
to duża pomoc dla rodzin. Pomimo, iż na terenie Gminy znajduje się 6 szkół , to jednak dzieci muszą do nich
dojeżdżać lub dochodzić. Zapewnienie dożywiania jest podstawowym obowiązkiem spoczywającym na
gminie. Działanie to pozwala zapobiec zjawisku głodu wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców.
Dlatego też zasadnym jest przyjęcie programu.
Działania realizowane w ramach programu:
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom:
- do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub gimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12.03.2004 roku( tekst jednolity Dz. U.2018, poz.1508 z poź. zm.) w szczególności: osobom samotnym,
chorym, w wieku podeszłym lub niepełnosprawnym.
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Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium o którym mowa w art 8 ust 1
pkt.1i 2 cytowanej ustawy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń lub dziecko korzystające z zajęć w szkole lub
przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy
w formie posiłku, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwaniskach. Liczba dzieci i uczniów którym ma być udzielona pomoc w tej formie nie może przekroczyć
20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim
miesiącu na podstawie decyzji administracyjnych a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca
Podmioty realizujące program:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach jako jednostka samorządowa pomocy społecznej, realizuje
program we współpracy z: Placówkami Oświatowymi na terenie naszej Gminy, oraz innymi zewnętrznymi
Placówkami Oświatowymi do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Iwaniska.
Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach.
Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz budżetu państwa otrzymanych w ramach
dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023
Monitoring programu:
Program będzie monitorowany poprzez roczne sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu’’ na
lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą NR 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku ( M.P. Z 2018
poz. 1007)

