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UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia programu osłonowego pt. „Posiłek dla dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na
lata 2019-2023”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 – z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz 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 Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji program osłonowy Pt. „Posiłek dla dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice
na lata 2019-2023” zwany dalej „Programem” w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:
przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na lata 20152020.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

PROGRAM OSŁONOWY
PT.
„POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W GMINIE WADOWICE
NA LATA 2019 – 2023”

GRUDZIEŃ 2018 ROK
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Program osłonowy pt. „Posiłek dla dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na lata 2019 – 2023”
został opracowany w celu właściwej realizacji zadań gminy w zakresie dożywiania dzieci do czasu
podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z
rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Program osłonowy ma na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych danej społeczności i stanowi element polityki społecznej
Gminy Wadowice, który pozwoli w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy rodzina nie spełnia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku w szkole lub przedszkolu, na
zapobieganie, łagodzenie lub niwelowanie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Wadowice.
1. Podstawa prawna programu
Opracowanie i wdrażanie Programu wynika z zapisów aktów normatywnych tj. art. 17 ust. 2 pkt
4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508 - z późn. zm.).
Program osłonowy w zakresie dożywiania adresowany jest do dzieci i młodzieży pochodzącej
z rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wadowice.
Opracowanie i wdrożenie programu osłonowego w zakresie dożywiania jest jedną z form
wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych, jakie będzie stosowała Gmina Wadowice w
związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15
października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
Wspomniana wyżej uchwała zmienia dotychczasowe zasady finansowania pomocy w zakresie
dożywiania. Uchwała stanowi szczególny rodzaj procedury opisującej wsparcie finansowe gmin w
realizacji zadania „dożywianie”, definiując jednocześnie kryteria, jakie muszą spełniać gminy do
uzyskania dofinansowania do zadań własnych.
Wymienione w treści uchwały Nr 140 Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) warunki uznane będą za spełnione, jeśli
gmina obejmie dożywianiem osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.
W treści uchwały Rady Ministrów uwzględniono też możliwość finansowania dożywiania
dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w
przepisach o pomocy społecznej, o ile gmina uchwali program osłonowy adresowany do tej grupy
mieszkańców.
Z uwagi na to, że w Gminie Wadowice począwszy od 2012 roku udzielana jest pomoc w formie
dożywiania również dzieciom z rodzin, w których dochód przekracza ustawowe kryterium i występują
szczególnie uzasadnione powody dla zastosowania tego rodzaju wsparcia, zasadne jest wdrożenie
programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.
Program osłonowy w zakresie dożywiania wpisuje się w kierunki zmian społecznych, które są
wyznaczone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wadowice obowiązującej
do 2022 r., przyjętej uchwałą Nr XVI/132/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016
r.
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Program jest spójny z celem szczegółowym zawartym w w/wym. Strategii, który obejmuje
„Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem” m.in. poprzez realizację wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 oraz zgodny z założeniami polityki społecznej na szczeblu powiatu, regionu i kraju.
2. Cel programu
Celem programu osłonowego w zakresie dożywiania jest „Zapewnienie dzieciom i młodzieży z
rodzin problemowych z trenu Gminy Wadowice, nie spełniających kryteriów do dożywiania w myśl
przepisów o pomocy społecznej, co najmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia”.
Wdrożenie programu przyczyni się do osiągnięcia istotnych rezultatów, między innymi:
1) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
2) poprawy warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
3) upowszechniania zdrowego stylu życia,
4) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Zakłada się, że osiągane rezultaty przyczynią się do poprawy warunków życiowych dzieci i
młodzieży wychowującej się w rodzinach problemowych na terenie gminy.
Dla odzwierciedlenia stopnia realizacji celu programu osłonowego przyjęto następujące
wskaźniki:
1) rzeczywistą liczbę dzieci i młodzieży objętych dożywianiem,
2) koszt dożywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym,
3) liczbę wydanych posiłków,
4) udział procentowy dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w ramach programu osłonowego w
stosunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w gminie /stan z miesiąca
poprzedzającego/.
Wskaźniki realizacji celu będą monitorowane w trakcie wdrażania programu, co pozwoli na
bieżącą ocenę stopnia realizacji programu oraz zakładanych rezultatów.
3. Diagnoza społeczna
Powszechnie występujący na terenie Polski problem niedożywienia wśród dzieci i młodzieży
dotyka również Gminę Wadowice. Główną przyczyną takiej sytuacji jest problem ubóstwa, czyli brak
dostatecznych środków materialnych dla zaspokajania potrzeb jednostki. Przyczyną są także duże
wydatki na żywność, koszty związane z utrzymaniem mieszkania, leczeniem, które pogarszają standard
życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych
pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Trudności rodzin potęguje również bezrobocie, niezaradność,
choroby i niepełnosprawność oraz inne problemy ograniczające dzieciom i młodzieży możliwość
prawidłowego rozwoju.
Wobec takiej sytuacji objęcie dzieci i uczniów wyrażających chęć zjedzenia posiłku w szkole
czy przedszkolu, pomimo braku ustawowych przesłanek dochodowych, pozwoli na zabezpieczenie ich
podstawowej potrzeby żywieniowej.
Liczba dzieci i młodzieży z rodzin problemowych nie spełniających kryteriów określonych
przepisami o pomocy społecznej, wymagającej wsparcia w formie dożywiania maleje każdego roku,
co potwierdzają dane statystyczne. W 2015 r. liczba dzieci i uczniów z rodzin problemowych,
zakwalifikowanych do dożywiania wynosiła 56 osób, co stanowiło 15,60% ogólnej liczby dzieci
dożywianych w szkołach lub przedszkolach. W 2016 roku zaobserwowano spadek do 32 osób, co
stanowiło 9,73% ogólnej liczby dzieci dożywianych w szkołach lub przedszkolach.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

Poz. 8892

Natomiast w 2017 roku zaobserwowano spadek do 21 osób, co stanowi 9,95% ogólnej liczby
dzieci dożywianych w szkołach lub przedszkolach. Obserwowany spadek liczby dzieci i uczniów
objętych tego typu pomocą spowodowany jest poprawą sytuacji bytowej ich rodzin z uwagi na
otrzymywane świadczenie wychowawcze, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci /Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 – z późn. zm./.
Pomimo wsparcia polskich rodzin w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
zdarzają się sytuacje, w których rodzina problemowa nie jest w stanie zabezpieczyć podstawowej
potrzeby, jaką jest gorący posiłek. W takim stanie rzeczy staje się zasadne stworzenie programu
osłonowego w zakresie dożywiania dla Gminy Wadowice, który pozwoli w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, kiedy rodzina nie spełnia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku,
na przyznanie posiłku uczniowi lub dziecku, jeżeli wyraża chęć jego zjedzenia, w szkole lub
przedszkolu do którego uczęszcza, bez wydawania decyzji administracyjnej i przeprowadzania
wywiadu środowiskowego.
Program będzie kontynuacją wcześniej realizowanego wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który był
realizowany w latach 2014-2020.
Wcześniejsze doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach w
ramach realizacji wspominanego programu wskazują, iż dotychczasowe rozwiązania postrzegane były
w odbiorze społecznym jako właściwe i gwarantowały racjonalne wykorzystywanie środków
finansowych przeznaczonych na realizację programu w poprzednich latach.
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
Program osłonowy obejmujący dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin problemowych będzie
realizowany poprzez zapewnienie ciepłego posiłku w przedszkolach, szkołach podstawowych i
gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Wadowice oraz innych
placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin zamieszkujących na
terenie Gminy.
Posiłki dla dzieci zapewniane będą przez: stołówki szkolne lub przedszkolne.
Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane dzieci i młodzież, wychowujące się w
rodzinach, w których dochód jest wyższy niż określają to przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz
występują szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania, w tym:
• niepełnosprawność,
• choroba,
• uzależnienie w szczególności: od alkoholu, narkotyków, środków farmakologicznych lub
hazardu,
• wielodzietność (wychowywanie trojga i więcej dzieci),
• rodziny niepełne,
• sytuacja kryzysowa w rodzinie (śmierć, wypadek lub nagła choroba rodzica),
• klęska żywiołowa lub ekologicznej (pożar, huragan, powódź itp.)
oraz inne uzasadnione sytuacje.
Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy uczeń albo dziecko
korzystające z zajęć w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, a nie zostało
zakwalifikowane do tego typu pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach z
uwagi na niespełnione warunki otrzymania gorącego posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, pisemnie informując ośrodek pomocy społecznej o
udzieleniu tego typu pomocy. Pismo to musi zawierać imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna oraz adres zamieszkania oraz okres, na jaki dziecko będzie objęte tego typu
pomocą.
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Przyznanie wyżej wymienionej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w
sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono tego typu pomocy nie może przekraczać 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.
Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego.
5. Sposób realizacji programu
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach. W przypadku
udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 4 niniejszego programu, środki za zrealizowaną pomoc
będą przekazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach na podstawie
sporządzonej przez dyrektora, odpowiednio szkoły lub przedszkola, listy uczniów lub dzieci oraz liczby
spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym załączonej do odpowiedniego dokumentu
obciążeniowego.
6. Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych Gminy Wadowice oraz dotacji z budżetu
państwa, otrzymanej w ramach wsparcia finansowego dla gmin.
Środki finansowe na realizację programu lokuje się w rozdziale 85295 § 3110 w budżecie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.
7. Podmioty realizujące program
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach jako samorządowa
jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z placówkami oświatowymi, do których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Wadowice. Koordynatorem programu jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.
8. Monitoring programu
Wdrażanie programu osłonowego w zakresie dożywiania będzie systematycznie monitorowane.
Monitoring obejmuje następujące wskaźniki:
1) rzeczywistą liczbę dzieci i młodzieży objętych dożywianiem,
2) koszt dożywiania poniesiony w okresie sprawozdawczym,
3) liczbę wydanych posiłków,
4) średni koszt jednego posiłku,
5) udział procentowy dzieci i młodzieży objętej dożywianiem w ramach programu osłonowego
w stosunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży objętej dożywianiem
w gminie /stan z miesiąca poprzedzającego/
Wskaźniki będą monitorowane w okresach kwartalnych i rocznych. Monitoring kwartalny
obejmuje wskaźniki od numeru 1 do numeru 4. Wskaźnik nr 5 będzie podlegał monitorowaniu w
okresach miesięcznych, dla sprawdzenia warunku udziału 20% dzieci i młodzieży objętej programem
osłonowym w stosunku do wszystkich dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania na terenie
Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 8892

Jednocześnie z realizacji programu sporządzana będzie kwartalna i roczna informacja, będąca
elementem składowym rozliczenia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15
października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach:
P. Hajnosz

