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UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie realizacji wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w Gminie Tymbark.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie realizacji wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w Gminie Tymbark.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku
z
art. 8,
art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14,
ust. 2 pkt 4,
art. 96 ust. 2,
ust. 4,
art. 110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późn. 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 Gminy w Tymbarku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Osłonowy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w Gminie Tymbark, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady
Stanisława Urbańska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Tymbark
z dnia 20 grudnia 2018 r.
GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE REALIZACJI WIELOLETNIEGO
RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I DOMU” NA LATA 2019-2023
W GMINIE TYMBARK.
CEL PROGRAMU
§ 1.
Celem programu jest pomoc niepieniężna w formie posiłku dla dzieci, uczniów i młodzieży
uczęszczających do placówek oświatowych zgodnie z pkt. III 1 wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i domu” na lata 2019-2023.
PODSTAWA PRAWNA
§ 2.
Podstawę prawną przyjęcia programu jest:
1. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).
2. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508z późn.
zm.).
3. Uchwała Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2014r w sprawie przyjęcia do
realizacji Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tymbark na lata 2014-2020.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 3.
1. Pomoc w formie dożywiania jest udzielana ze środków:
a) państwa - na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P.
z 2018r. poz. 1007).
b) własnych gminy – zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508z późn. zm.).
2. Pomoc finansowa w ramach niniejszego Programu jest udzielana ze środków finansowych
przewidzianych na ten cel na dany rok budżetowy.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 4.
1. Koordynatorem Programu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.
2. Beneficjentami programu są uczniowie i dzieci, niezależnie od dochodu ich rodzin, które nie korzystają
z dożywiania na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika GOPS oraz:
a) zgłaszają chęć zjedzenia posiłku i zgłosiły się w tej sprawie do dyrektora placówki oświatowej,
b) lub ich rodzice zgłosili się w tej sprawie do dyrektora placówki oświatowej,
c) lub pedagog szkolny lub wychowawca zgłosił dyrektorowi placówki oświatowej potrzebę objęcia dziecka
taką formą pomocy.
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3. Dyrektor placówki oświatowej przed objęciem dziecka dożywianiem informuje Kierownika GOPS
o zamiarze objęcia dziecka dożywianiem oraz zasięga opinii pracownika socjalnego.
4. Wskazaniem do objęcia dziecka programem jest szczególna sytuacja rodziny wynikająca z:
a) ciężkiej lub długotrwałej choroby członka rodziny,
b) sieroctwa lub półsieroctwa,
c) zdarzenia losowego,
d) sytuacji kryzysowej lub przemocy w rodzinie,
e) braku sprawowania właściwej opieki przez rodziców, szczególnie w przypadku braku kontaktu rodziców ze
szkołą, w tym też w przypadku wyjazdu rodziców za granicę.
5. Liczba dzieci i uczniów, wymienionych w pkt. 2 nie może przekroczyć 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.
6. Dyrektor placówki oświatowej obejmuje dziecko dożywianiem po akceptacji liczby dzieci objętych
dożywianiem na podstawie programu dla wszystkich szkół przez Kierownika GOPS.
EWALUACJA I OCENA
§ 5.
1. Informacja o realizacji Programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tymbarku składanym Radzie Gminy Tymbark.

