UCHWAŁA NR V/39/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 1693, 2192 i 2354) 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 2018r. poz.1007) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy Gminy Ożarów Mazowiecki „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVIII/476/14 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Dożywianie
dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Cichal
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Załącznik do uchwały Nr V/39/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 24 stycznia 2019 r.
PROGRAM OSŁONOWY ,,Posiłek w szkole i 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 dotyczącej realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie
pomocy społecznej, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim w związku z ustanowieniem
przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 ( M.P.
Z 2018r. poz. 1007).
Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmie swoim zasięgiem dzieci, młodzież i osoby dorosłe
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Cel programu
Program ,, Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym o niskich dochodach, jak
i dzieciom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych.
Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły
podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
2. Moduł dla osób dorosłych;
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W latach 2014 – 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim w ramach realizowania
poprzedniego programu ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”, udzielił pomocy w postaci
posiłku dla dzieci i uczniów, przyznania zasiłku celowego, paczek żywnościowych odpowiednio:
•2014 – 69 rodzinom
•2015 – 89 rodzinom
•2016 - 82 rodzinom
•2017 – 78 rodzinom
•2018 – 77 rodzinom
Znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, szczególnie tych z małymi dziećmi i osób
starszych dlatego też ustanowienie programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne.
Podmioty realizujące program
Moduł 1 oraz 2 Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim jako samorządowa
jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (
szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, gminazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne
samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają
dzieci i młodzież z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
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Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
Koordynatorem i realizatorem modułu 3 Programu są organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
Program na charakter modułowy, w jego skład wchodzą 3 moduły.
W ramach Modułu 1 i 2, ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 7, art. 8 w/w ustawy.
W ramach Modułu 1 Programu udziela się wsparcia:
•dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
•uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, a wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej , właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie pomocy o której mowa powyżej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia
sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola nie może
przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymują posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
W ramach Modułu 2 Programu Gmina udziela wsparcia:
•Osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie są
w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych
mieszkańców gminy.
Moduł 3 przewiduje następujące działania:
•doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub doposażenie stołówek, które obecnie
nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych stołówek;
•wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni;
•wsparcie dla danej szkoły udziela się w ramach tylko jednego działania.
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 domu” na lata 2019 – 2023. Na realizację
zadania gmina może otrzymać dotację, jeśli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40%
przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
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