
UCHWAŁA NR IV/31/2018
RADY GMINY PACANÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.), Rada Gminy Pacanów uchwala, co 
następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Pacanów Nr XLVII/298/2014 Rady Gminy Pacanów  z dni 
07 stycznia 2014 roku.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Czub
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                                                                                           Załącznik do uchwały Nr 31/2018  
                                                                                           Rady Gminy Pacanów  
                                                                                           z dnia 28 grudnia 2018 r.  
 
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 
NA LATA 2019-2023  
 
                                              Podstawa prawna programu  

Program „Posiłek w szkole i domu” 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 utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Pacanów w związku z potrzebą 

uczestnictwa Gminy Pacanów w ustanowionym wieloletnim rządowym programie 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, a dotyczyć będzie mieszkańców Gminy 

Pacanów.  
 

                                                              Cel programu  
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia lub jego zapobieganiu wśród 
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach jak również dorosłych znajdujących się w 
trudnej sytuacji.  
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:  
 
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach lub zapobieganiu jego obniżaniu;  
 
- dbałości o właściwy poziom zaspakajania potrzeby odpowiedniego żywienia dzieci i 

młodzieży celem zabezpieczenia zdrowia dzieci i młodzieży jak również zapobieganiu 
następstwom niedożywienia;  

 
- kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych.  
 
                                  Ocena sytuacji warunkująca realizację programu  
Dotychczasowa realizacja „Programu państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez 
naszą gminę w latach 2014-2018 umożliwiła prowadzenie dożywiania dzieci, zakupu 
żywności i udzielenia zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
wymagających takiego wsparcia. W tych latach pomocą obejmowano corocznie ok. 500 osób 
z ok. 300 rodzin. Uczniowie w szkołach mogli korzystać z gorącego posiłku, co nie można 
było zabezpieczyć przy pomocy tylko środków własnych gminy. Tym samym można było 
zabezpieczyć potrzeby żywnościowe słabiej sytuowanych mieszkańców Gminy Pacanów. Na 
terenie naszej gminy dochody dużej części mieszkańców uzależnione są od dochodów z 
gospodarstw rolnych narażonych na złe warunki pogodowe, a także na zmienną koniunkturę 
rynku rolnego. Położenie gminy na terenach gdzie występują wylewy rzek i cieków wodnych 
wymaga często wsparcia dotkniętych podtopieniami.  
 Pojawiające się zjawisko bezrobocia wśród mieszkańców i wyjazdy rodziców w 
poszukiwaniu pracy poza teren gminy stwarza w wielu rodzinach niekorzystne warunki w 
rozwoju dzieci i młodzieży. Zwraca również uwagę fakt, że uczniowie szkół na terenie gminy 
często dojeżdżają ze znacznej odległość, przebywając w placówce wiele godzin.  
W statystykach z udzielanej pomocy odnotowuje się także grupę osób nieradzących sobie w 
sytuacjach wystąpienia choroby czy niepełnosprawności. Zjedzenie gorącego posiłku 
stwarza lepsze warunki do funkcjonowania dziecka jak i osób starszych. Program ograniczać 
może zjawisko niedożywienia gminy i zabezpieczy podstawowe potrzeby wiele z tych osób 
bądź rodzin. 

Uczniowie wyrażający chęć zjedzenia posiłku mogli zostać zgłoszeni przez dyrektora 
szkoły bądź nauczyciela i uczeń mógł zostać umieszczony na tzw. „liście dyrektorskiej”, o 
czym zawiadamiano ośrodek pomocy społecznej. Nie wymagało to wydawania decyzji 
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administracyjnej. Program ten pozwalał na szybkie reagowanie w sytuacjach ekstremalnych 
w szkołach poprzez dyrektorów szkół w sytuacjach dzieci, którym rodziny z różnych przyczyn 
nie zabezpieczały możliwości zjedzenia gorącego posiłku. Dotychczas funkcjonujący 
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przestaje 
obowiązywać z dniem 31.12.2018 r. Rozwiązania w nim przyjęte przynosiły pozytywne 

rezultaty. Podobne rozwiązania są przyjęte w nowym wieloletnim rządowym programie 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.  

Program ten zawiera w module trzecim wsparcie gmin w zakresie organizowania 
infrastruktury min. kuchni, punktów wydawania posiłków i ich doposażenia odpowiednio do 
potrzeb i wymagań sanitarnych. Starzejąca się infrastruktura i potrzeba ciągłej modernizacji 
oraz doposażenia poszczególnych istniejących kuchni oraz punktów wydawania posiłków na 

terenie gminy współgrają z zasadami wieloletniego rządowego programu "Posiłek w 
szkole i w domu" na lata 2019-2023. Dotowanie działań w tym zakresie na terenie 
gminy z wkładem własnym 20% pozwoli na funkcjonowanie dożywiania w optymalny 
sposób. 

Środki przeznaczane na realizację programu będą pochodziły ze środków Gminy, 

środków wojewody i budżetu państwa według proporcji określonych zasadami wieloletniego 
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POSIŁEK W SZKOLE I W 
DOMU” NA LATA 2019-2023 Gminy Pacanów przyjmuje rozwiązanie związane z objęciem 
szerszej grupy dzieci dożywianiem, z rodzin których dochody nie przekraczają 150% 
kryterium ustawy o pomocy społecznej, a w odniesieniu do osób starszych 150% kryterium i 
wystąpienia powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

 
                                Podmioty realizujące program  
Program koordynuje Wójt, a wykonawcą jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pacanowie we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy 
(szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) jak również ze szkołami lub przedszkolami 
prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub 
przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy 
Pacanów. 

  
                                  Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu  
W ramach programu udziela się wsparcia:  
 
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;  
 
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej; 
 
- osobom pozbawionym możliwości zabezpieczenia sobie posiłku.   
 

W uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażające chęć zjedzenia 
posiłku lub gdy dostrzega to wychowawca, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola 
informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku i 
zgłasza to dostawcy posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji 
administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Jednak liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w 
sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach 
na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. A w przypadku miesiąca września 
odnosić się będzie do czerwca tego roku. 

Przy wystąpieniu potrzeby poprawy infrastruktury dożywiania, dyrektorzy placówek 
oświatowych i przedszkoli występują z odpowiednim wnioskiem do gminy o modernizację lub 
doposażenie.    
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                                                      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 (M.P.2018 r.poz.1007 z dnia 19.10.2018 r.) 

 
 
                                                        Monitoring programu  
Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym 
rozliczania uchwała 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 oraz sprawozdania ewaluacyjne.  
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