UCHWAŁA NR V/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek
w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” 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.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 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 Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji lokalny program osłonowy pt „Wieloletni Program osłonowy Gminy
Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023 w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/445/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr V/62/2019
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 lutego 2019 r.
Lokalny program pn. „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci
i młodzieży” na lata 2019 - 2023.
PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
DIAGNOZA SPOŁECZNA I CEL PROGRAMU

Program "Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" 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 którym mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14ustawy o pomocy społecznej.
Program jest realizowany w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023, określonego w Uchwale 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).
DIAGNOZA SPOŁECZNA I CEL PROGRAMU
W roku 2018 objęto 140 osób w tym 46 dzieci wsparciem w zakresie dożywiania. Ubóstwo rodzin, zjawisko
niedożywienia oraz konieczność poprawy zabezpieczenia podstawowych potrzeb uzasadniają przyjęcie
Programu. Program ma zabezpieczyć dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku gdzie ze względu
na swoją trudną sytuację nie mają go zapewnionego oraz pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb
życiowych.
W roku 2018 objęto 140 osób w tym 46 dzieci wsparciem w zakresie dożywiania. Ubóstwo rodzin, zjawisko
niedożywienia oraz konieczność poprawy zabezpieczenia podstawowych potrzeb uzasadniają przyjęcie
Programu. Program ma zabezpieczyć dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku gdzie ze względu
na swoją trudną sytuację nie mają go zapewnionego oraz pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb
życiowych.
Powyższy program wpisuję się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Toszek na lata
2016 - 2030 r., oraz w aktualne ramy strategiczne rozwoju kraju wyznaczone przez Strategię na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujący się w trudnej
sytuacji życiowej oraz zapewnienie ciepłego posiłku na stołówce szkolnej.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia dzieci, uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej gdzie ze względu na zaistniałą trudną sytuację życiową,
występujące problemy w rodzinie - dziecko, uczeń nie ma zapewnionego ciepłego posiłku i nie spełnia
warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz
nie spełnia kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy,
a wyraża chęć zjedzenia posiłku.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ODBIORCY PROGRAMU
Zakres przedmiotowy programu obejmuje zapewnienie posiłku dla:
- dzieci - do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
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- uczniów - do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, będącymi
mieszkańcami Gminy Toszek i które wyraziły chęć zjedzenia posiłku.
Postępowanie w powyższym zakresie zgodne będzie 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.
FINANSOWANIE PROGRAMU
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach
dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Podstawą przekazania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku środków finansowych za udzieloną pomoc
będzie nota księgowa zatwierdzona odpowiednio przez dyrektora szkoły lub przedszkola wraz z dołączoną listą
uczniów lub dzieci, którym udzielono pomocy w danym miesiącu z liczbą spożytych posiłków (przez danego
ucznia/dziecko) i kosztem jednego posiłku.
PODMIOT REALIZUJĄCU PROGRAM
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy
społecznej przy udziale:
- innych samorządowych jednostek organizacyjnych gminy (przedszkola, szkoły),
- szkół lub przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy gminne,
- podmiotów prowadzących szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu Gminy Toszek.
MONITORING PROGRAMU
Z realizacji programu sporządzona jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia
wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 r. przyjętego uchwałą Nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007).
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UZASADNIENIE
W latach 2014-2018 na podstawie uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) realizowano w całym kraju pomoc dla dzieci i
dorosłych w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Program ten traci
moc z dniem 1 stycznia 2019 roku w związku z wejściem w życie uchwały 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). W latach 2014 - 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej
realizował bliźniaczy program osłonowy ustanowiony uchwałą Nr XLI/445/2014 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w
zakresie dożywiania”. Projekt uchwały wynika z zamiaru dalszej realizacji w latach 2019 - 2023 przez
gminę Toszek lokalnego programu osłonowego pt „Wieloletni Program osłonowy Gminy Toszek w zakresie
dożywiania dzieci i młodzieży”. Celem uchwały jest umożliwienie niektórym dzieciom i uczniom
skorzystania z posiłków w placówce oświatowej, na podstawie uproszczonej procedury (bez wydawania
decyzji administracyjnej i przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego).
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy należy podejmowanie
innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i
realizacja programów osłonowych. Podjęcie uchwały stanowi element realizacji programu „Posiłek w
szkole i w domu” w latach 2019 -2023 w zakresie objęcia posiłkiem jak największej liczby potrzebujących
dzieci, uczniów. Dzięki realizacji programu gmina będzie mogła szerzej realizować zadanie dożywiania
poprzez sfinansowanie posiłku większej liczby dzieci, uczniów w szkołach i przedszkolach, które nie mają
zapewnionego go z różnych względów a wyrażają chęć spożycia posiłku.
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