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UCHWAŁA NR 0007.27.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad
zwrotów wydatków w tym zakresie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14,
ust. 2 pkt 4, art. 48, art. 96 ust. 2 i 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.2)), 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, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni gminny program osłonowy Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej dla celów przyznania pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych
w uchwale 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, poz. 1007).
§ 3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
wymienionych w uchwale 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), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/275/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r., poz. 211).

1)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1693, 2192, 2245, 2354, 2529; z 2019 r.,
poz. 271.
3)
Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2243
2)
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§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/276/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r., poz. 212).
§ 6. Traci moc uchwała nr XXVI/277/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r., poz. 213).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg
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Załącznik
do uchwały nr 0007.27.2019
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 27 lutego 2019 r.

PROGRAM OSŁONOWY GMINY CZERWIEŃSK
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

1. Podstawa prawna programu
Program „Posiłek w szkole i w domu” 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 których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy
o pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Czerwieńsku w związku z ustanowieniem
przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), w ramach którego opracowano 3 moduły:
1) moduł dla dzieci i młodzieży;
2) moduł dla osób dorosłych;
3) moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Program osłonowy Gminy Czerwieńsk zawiera moduł I – dla dzieci i młodzieży.
Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy
Czerwieńsk.
2. Cel programu
Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego
posiłku. Celem Programu jest również ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki
społecznej gminy w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
3. Podmioty realizujące program
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku jako samorządowa jednostka
organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Czerwieńsk, w tym placówkami oświatowymi, do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu Gminy Czerwieńsk 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 Czerwieńsk.
Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.
4. Sposób realizacji programu
Program osłonowy zawiera moduł I – dla dzieci i młodzieży, ustanowiony przez Radę Ministrów
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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W ramach Programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazanej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa
w art. 8 ww. ustawy:
- 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, o których
mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola
informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji rodziny, przy
czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielone wsparcie, nie może przekroczyć 20% liczby
i uczniów otrzymujących posiłek w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk
w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
5. Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023, na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
6. Monitoring programu
Z realizacji programu sporządza się i przekazuje do Wojewody, roczną informację, będącą elementem
składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 roku (M.P. z 2018 r.,
poz. 1007).

