UCHWAŁA NR V/33/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie ustanowienia GMINNEGO PROGRAMU POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 20192023
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz 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.)
Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się GMINNY PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz
Jacek Świniański
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Załącznik do uchwały Nr V/33/19
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 lutego 2019 r.
GMINNEGO PROGRAMU POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023
I. CELE PROGRAMU
GMINNY PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023, zwany dalej
„Programem”, w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, ma charakter
osłonowy i rozszerza katalog form pomocy, udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radziechowach-Wieprzu w zakresie realizacji zadań obowiązkowych gminy, określonych
w art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.
Kluczowym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci, uczniów i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Program jest elementem polityki społecznej i zdrowotnej gminy w zakresie:
a) poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
b) poprawy stanu zdrowia dzieci, uczniów i młodzieży;
c) pomocy dzieciom, uczniom i młodzieży żyjącym w rodzinach dysfunkcyjnych, w których
występują w szczególności: uzależnienia, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała
lub ciężka choroba;
d) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
II. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU
Gmina Radziechowy-Wieprz to gmina wiejska. Górzyste ukształtowanie terenu, słaba jakość gleb
i znaczna ilość nieużytków skutkuje znikomymi dochodami z rolnictwa. Funkcjonują tu głównie drobni
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, zaś przemysł zaczyna dopiero się rozwijać
w ustanowionej na terytorium gminy specjalnej strefie ekonomicznej .
Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie na 31.12.2018 wynosił 3,7 % i był wyższy od
wskaźnika dla Województwa Śląskiego (2,9%) zaś na 100 osób pracujących przypadało 36 bezrobotnych
mieszkańców gminy, podczas, gdy w skali całego Województwa Śląskiego było to 7 osób. Dająca się
zauważyć tendencja do poprawy sytuacji na rynku pracy nie zmienia jednak faktu, iż istnieją obszary
wymagające interwencji w ramach niniejszego programu.
Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej, składane w 2018 roku w myśl
art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, potwierdza istnienie zapotrzebowania na stworzenie
i realizowanie programu osłonowego dla wspierania osób i rodzin w gminie, które nie są w stanie
samodzielnie zaspokoić wszystkich swoich elementarnych potrzeb, w tym tych związanych
z prawidłowym odżywianiem, w szczególności dzieci i młodzieży. Ubóstwo zagrażające wykluczeniem
społecznym przybiera różne oblicza – nie zawsze są to niskie dochody rodziny. Niejednokrotnie
przyczyną są dysfunkcje związane z uzależnieniami, przemocą domową, bezradnością w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwałą lub ciężką chorobą,
a także niepełnosprawnością.
Sytuacja dzieci, uczniów i młodzieży w tych rodzinach bywa szczególnie trudna, dlatego pomoc
doraźna lub okresowa w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych jest znakomitą formą wspomagania
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dziecka i jego rodziny, zaś przyjęcie w programie podwyższonego kryterium dochodowego poszerza krąg
osób i rodzin, którym można będzie udzielić wsparcia.
Program niniejszy wpisuje się w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Radziechowy-Wieprz na lata 2014 – 2020, cel strategiczny 1: „Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży” poprzez wspieranie rodzin m.in. z systemu pomocy społecznej.
Przytoczone powyżej sprawozdanie wskazuje skalę potrzeb:
Z bezpłatnego posiłku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy w 2017 roku
skorzystało ogółem 109 dzieci i młodzieży. Koszt świadczeń wyniósł 42 243 zł.
Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 114 rodzin na kwotę 39 360 zł.
Łączny koszt zadania wyniósł 81 603 zł z czego :
- dotacja do zadań własnych Wojewody Śląskiego wyniosła 42 126 zł
- środki własne wyniosły 39 477 zł.
Potrzeby finansowe na rok 2018 na realizację zadania w zakresie zapewnienia posiłku, dożywiania
dzieci określono wówczas na kwotę 85 000 zł, przy zapewnieniu środków z budżetu gminy na kwotę
40 000 zł. W pozostałej części zadanie sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego. Koszt zadania
zamknął się w 2018 roku kwotą 80 055 zł.
Z bezpłatnego posiłku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy w 2018 roku
skorzystało ogółem 99 dzieci i młodzieży. Z zasiłku celowego na zakup żywności w 2018 roku
skorzystało 122 rodzin na kwotę 39 500 zł.
Przytaczając za prof. Jerzy Socha – Centrum Zdrowia Dziecka: „Niedobory żywienia w okresie
dojrzewania dziecka i nastolatka wpływają na aktywność umysłową, sprawność fizyczną, dojrzewanie
płciowe, powodują opóźnienie rozwoju społecznego i intelektualnego, anemię, zmniejszenie odporności
organizmu”
III. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu, jako
samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, współpracując z innym jednostkami
organizacyjnymi gminy - ze szkołami podstawowymi i przedszkolami oraz szkołami i przedszkolami
prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola
niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Radziechowy-Wieprz.
Pomoc wynikającą z Programu przyznaje Wójt Gminy oraz działający z jego upoważnienia Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wójt Gminy jest Koordynatorem Programu na szczeblu gminy.
IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
1. W ramach programu udziela się wsparcia osobom i rodzinom spełniającym warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
w formie:
- posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko lub uczeń nie spełnia wymagań, o których
mowa w pkt 1 a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, wnioskując, po
rozpoznaniu zasadności tej pomocy, o jej przyznanie bez ustalania sytuacji rodziny dziecka w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Pomoc, o której mowa w pkt 2 przyznaje się uznając słuszność działania dyrektora przedszkola/szkoły
dla dobra dziecka/ucznia, przy czym liczba dzieci i uczniów, którym udzielono tej pomocy, 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.
4. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 3 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 5. Pomoc,
o której mowa w pkt 3 ma charakter doraźny, zaś Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mając na względzie
dobro dziecka/ucznia winien rozeznać sytuację jego rodziny, gdyby taka doraźna pomoc okazała się
niewystarczająca, zaś dziecko/uczeń wymagało kontynuowania pomocy w formie posiłku.
V. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program jest finansowany ze środków własnych gminy, przy wsparciu budżetu państwa, na podstawie
art.115 ustawy o pomocy społecznej, dotacją Wojewody Śląskiego w ramach Programu uchwalonego
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
VI. MONITORING PROGRAMU
Z realizacji Programu Wójt Gminy przekazuje do Wojewody Śląskiego roczną informację,
z uwzględnieniem danych, w niniejszym Programie określonych.
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