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Poz. 9140
UCHWAŁA NR IV/29/2018
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z uchwałą 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 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Miejska w Kętach uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/453/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie
programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia
20 stycznia 2014 r. poz. 340 ze zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 21 grudnia 2018 roku
Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU I ZAKRES REALIZACJI:
1) Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dalej zwaną „ustawą 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;
2) Program został opracowany w związku z uchwałą 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 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
3) Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców gminy Kęty.
2. CEL PROGRAMU:
1) Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży z terenu gminy Kęty, z rodzin
o niskich dochodach oraz tych, które znalazły się w trudnej sytuacji i wymagają wsparcia;
2) Program jest elementem polityki społecznej Gminy Kęty i przewiduje udzielanie pomocy w formie posiłku.
3. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM:
1) Głównym realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach dalej zwanym
„GOPS” we współpracy z placówkami oświatowymi, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kęty;
2) Koordynatorem programu jest Burmistrz Gminy Kęty.
4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY PROGRAMU:
1) Pomoc w formie gorącego posiłku udzielana jest:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
2) Pomoc, o której mowa w ppkt 1, przyznaje się dzieciom, uczniom i młodzieży z rodzin spełniających
warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, jeżeli dochód w rodzinie
nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – w przypadku, gdy rodzina składa się z rodziców (rodzica) lub
opiekunów (opiekuna) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a także
do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej lub bez ograniczeń
wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności;
3) W ramach niniejszego programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko lub uczeń wyraża
chęć spożycia posiłku, dyrektor placówki oświatowej informuje Dyrektora GOPS o potrzebie udzielenia
wsparcia w formie gorącego posiłku. Przyznanie pomocy w takich przypadkach nie wymaga ustalenia
sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej;
4) Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w oparciu o ppkt 3 nie może przekroczyć 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu danego roku nie może przekroczyć 20% tej liczby z miesiąca
czerwca tego samego roku, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
5. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU, DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW:
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1) GOPS rozeznaje sytuację rodzin pod kątem spełniania przesłanek do przyznania pomocy w formie
gorącego posiłku (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 4 ppkt 3);
2) GOPS wydaje decyzję administracyjną rodzinie, spełniającej przesłanki do udzielenia pomocy w formie
gorącego posiłku (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 4 ppkt 3);
3) Z placówką oświatową, w której realizowane jest żywienie dzieci lub uczniów z terenu gminy Kęty,
Dyrektor GOPS zawiera porozumienie lub umowę na dożywianie;
4) Dyrektor GOPS przekazuje dyrektorowi placówki oświatowej listę uprawnionych, którym przyznano
pomoc w formie gorącego posiłku oraz zawierającą okres, na jaki została przyznana pomoc;
5) Dyrektorzy placówek oświatowych przekazują Dyrektorowi GOPS faktury, rachunki lub noty za
dożywianie, na zasadach określonych szczegółowo w porozumieniu lub umowie, o których mowa w pkt 5
ppkt 3;
6) W przypadkach żywienia dzieci w trybie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 3, dyrektor placówki oświatowej
przedkłada Dyrektorowi GOPS fakturę, rachunek lub notę za dożywianie oraz listę dzieci objętych taką
formą pomocy, uwzględniając zasady ujęte w pkt 4 ppkt 4.
6. FINANSOWANIE PROGRAMU:
1) Program w pkt 4 ppkt 1 i 2 jest finansowany ze środków własnych gminy;
2) Program w pkt 4 ppkt 3 jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
7. MONITORING PROGRAMU:
1) Z realizacji programu sporządzana jest przez Dyrektora GOPS kwartalna i 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);
2) Dyrektor GOPS składa Radzie Miejskiej w Kętach raz w roku informację z realizacji programu,
w corocznym sprawozdaniu z działalności GOPS.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

