
UCHWAŁA NR III/7/2018
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki "Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz 
osobom dorosłym" na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku 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 roku 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 Rudniki uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się program osłonowy Gminy Rudniki ,,Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz osobom 
dorosłym " na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXX/250/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie 
przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki ,,Dożywianie dzieci i uczniów" na lata 2014-2020.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr III/7/2018

Rady Gminy Rudniki

z dnia 11 grudnia 2018 r.

PROGRAM  OSŁONOWY GMINY RUDNIKI
POMOC W FORMIE POSIŁKU

DZIECIOM  ORAZ OSOBOM DOROSŁYM
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Wstęp

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując 
własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pomoc społeczna wspiera 
osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej 
wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu. Ministerstwo kształtuje 
politykę dotyczącą pomocy społecznej. Określa kierunki działań, przygotowuje rozwiązania, opracowuje 
standardy i monitoruje ich wdrażanie. Przygotowuje rządowe i resortowe programy wsparcia osób i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programy aktywnych form pomocy dla wybranych kategorii osób 
z grup szczególnego ryzyka, w tym w szczególności osób dotkniętych ubóstwem.

Realizacja programu ma na celu udzielenie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, 
o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

1. Podstawa prawna programu

Program ,,Posiłek w szkole i w domu" jest programem wieloletnim, który wspiera finansowo gminy 
w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej. Program osłonowy Gminy Rudniki na lata 2019-2023 jest 
programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Program utworzony jest 
w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007). Program będzie obejmował swoim zasięgiem osoby 
z Gminy Rudniki w zakresie realizacji dwóch modułów: moduł dla dzieci i młodzieży oraz moduł dla osób 
dorosłych. Program będzie realizowany w latach 2019 -2023.

2. Cele programu

Celem programu w zakresie modułu dla dzieci i młodzieży i w zakresie modułu dla osób dorosłych jest 
zapewnienie posiłku. Szczególnie ważne jest aby wsparciem zostały objęte  osoby oraz rodziny, których 
dochód nie pozwala na zaspokojenie potrzeby posiłku. W ramach tych działań  przewiduje się: posiłek, 
świadczenie pieniężne na zakup posiłku i żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych.

3. Moduły programu

Program ma charakter modułowy. Dla działań w zakresie ustawy o pomocy społecznej opracowane zostały 
dwa moduły.

Pierwszy moduł dla dzieci i młodzieży, spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie 
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium: dzieciom do 
czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub 
szkoły ponadgimnazjalnej w formie posiłku, świadczenia piniężnego za zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań opisanych 
powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rudnikach właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, 
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Forma ta nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jednakże liczba dzieci 
i uczniów, którym udzielono pomocy w formie zgłoszenia dyrektora szkoły nie może przekroczyć 20% liczby 
uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Rudniki w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym, w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Drugi moduł dla osób dorosłych, spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie 
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium: w szczególności 
osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia piniężnego za zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Fakultatywnie w sytuacji 
wystąpienia takiej potrzeby może zostać zorganizowany dowóz posiłków.

4. Sposób realizacji programu
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Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Rudniki. Natomiast realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rudnikach przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy. Przyznawanie pomocy 
w ramach modułu pierwszego i drugiego następować będzie za pośrednictwem kierownika  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudnikach.

5. Finansowanie programu

Wsparcie finansowe z budżetu państwa dla gmin udzielane jest na podstawie art. 115 ustawy o pomocy 
społecznej (dotacja celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej). Program będzie 
finansowany ze środków własnych gminy oraz doatcji z budżetu państwa otrzymanej w ramach 
dofinansowania wieloletniego rządowego programu,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6. Monitoring programu w obszarach działania modułu pierwszego i modułu drugiego

Z realizacji programu sporządzana będzie roczna informacja w postaci elektronicznej o realizacji Programu 
i przekazana do wojewody w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
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