Uchwała Nr lIII10I2018
Rady Miejskiej Będzina

: dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci

i

uczniów

w Gminie Będzin na lata 2019 - 2023.

Na

podstawte art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst Jednolity Dz. U. z 2018r., poz 994) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art, 110 ust. 10

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.

U,

z 2018 roku poz. 1508

z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

51
Przyjmuje

się

osłonowy

„Program

zakresie

w

dzieci

dożywiania

uczniów

i

w Gminie Będzin na lata 2019 - 2023" w brzmieniu stanowiącym zalącznik do niniejszej uchwaly.
52
Uchyla się uchwalę Nr XXXII/257/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2017 roku

sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie
w Gminie Będzin na lata 2017 - 2020
w

dożywiania dzieci

i

uczniów

53
Wykonanie uchwaly powterza się Prezydentowi Miasta Będzina.
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Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia
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Uzasadnienie

Wśród licznych zadań własnych o charakterze obowiązkowym
wynikających z ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej, gmina ma możliwość realizacji programów

osłonowych

adresowanych do jej mieszkańców dotkniętych różnymi problemami społecznymi. Wynika to z art,
17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w treści art. 110
ust. 10 powołanej wyżej
ustawy rada gminy ma możliwość uchwalenia programów pomocy społecznej. będących wynikiem

zdiagnozowanych potrzeb przedstawionych przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Z dniem

stycznia 2019 roku wchodzi w życie uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu
1

„Posiłek w szkole

w domu" na lata 2019 - 2023 (MP z 2018 roku poz. 1007). Przewiduje one
między innymi wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały
i

pomocy, gdy uczen albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posilku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce

zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posilku. Liczba dzieci
uczniów, którym ma być udzielona pomoc w wyżej wymieniony sposób nie może
przekroczyć
20% liczby uczniów
dzieci dożywianych w szkołach
przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiacu kalendarzowym. Zgodnie ze wskazówkami MPiPS do
realizacji
i

i

i

przedmiotowej uchwały Rady Ministrów warunkiem udzielenia tej formy
pomocy bez decyzji
administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu

środowiskowegojest uprzednie przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, który
takie rozwiązanie na terenie gminy będzie przewidywał. Wobec
powyższego podjęcie stosownej
uchwały jest konieczne.
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Załącznik do uchwały Nr III/10/2018
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 13 grudnia 2018 roku

PROGRAM OSLONOWY

w ZAKRESIE

DOŻYWIANIA

DZIECI UCZNIÓW
I

w GMINIE BĘDZIN
NA LATA

2019 . 2023

Będzin 2018 r
1

Podstawa prawna programu.
Podstawę prawną dla wdrożenia programu stanowią art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110
ust, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508
z późniejszymi zmianami).
Program jest utworzony

i

przyjęty

przez Radę Miejską Będzina w związku

z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole iw domu" na lata 2019-2023.
Program Wpisuje się w priorytet

III

Skuteczność efektywność pomocy społecznej; cel
i

strategiczny Clit/2 Sprawne systemy identyfikacji ilagodzenia problemów grup podlegających
trwalej marginalizacji; cel operacyjny Cllll2/3 Wzrost poziomu samodzielności, aktywności,

zaradności osób z grup dotkniętych bezradnością. problemami opiekuńczo - wychowawczymi
osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i zaklady karne Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2014 - 2020,
Cel programu.

Programu jest zapewnienie posilku dzieciom, uczniom mlodziezy oraz
objęcie pomocą osób doroslych, zwlaszcza osób starszych, chorych lub niepelnosprawnych
Celem

i

i

samotnych.

Analiza potrzeb Gminy Będzin w zakresie dożywiania.
Miejski

Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie w okresie sprawozdawczym od

stycznia do września 2018 roku objal świadczeniem w formie posilku:

.

112 dZieCl w wieku do 7 roku życia,

o

325 uczniów do czasu ukończenia szkoly ponadgimnazjalne],

.

192 osoby dorosle.

Ponadto 15 dzieci i uczniów szkol skorzystalo z dożywiania bez konieczności wydania
decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego - na

wniosek dyrektora placówki, do której uczęszczaly, Trudności rodziny potęgują takie czynniki,
jak bezrobocie, niezaradnosc oraz inne dysfunkcje ograniczające dzieciom

i

młodzieży

możliwosć prawidlowego rozwoju, Rodziny doświadczające trudności Życiowych korzystają

ze świadczeń pomocy społecznej. Wiele rodzin o dochodach nieznacznie przewyższających
ustawowe kryterium boryka się z trudnościami lecz nie kwalifikuje się do wsparcia na
podstawie przepisów o pomocy społecznej. Dla dzieci z takich rodzin przewidziany jest
program ostonowy w zakresie dożywiania Możliwośc szybkiego dżiatania w sytuacji
zauważenia problemu spelnia rolę środka zapobiegawczego mającego na celu ograniczenie
niedożywienia. Wobec tego objęcie dzieci

i

uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posilku

pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. Biorąc pod uwagę

powyższe oraz uwzględniając prawne wymogi ustanowienia programu oslonowego na
poziomie gminy, zasadnym staje się jego przyjęcie przez Gminę Będzin.

Podmioty realizujące program.
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie jako samorządowa
jednostka pomocy społecznej we wspolpracy z innymi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoly podstawowe szkoły ponadpodstawowe oraz

ponadgimnaZjalne) a takze przedszkolami, szkolami podstawowymi, ponadpodstawowymi
oraz ponadgimnazjalnymi prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo inne podmioty
prowadzące powyższe placówki, w tym niepubliczne, do których uczęszczają dzieci
i

uczniowie z terenu Gminy Będzin.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.
W ramach programu udziela się wsparcia:

.

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

.

uczniom

do

czasu

ukończenia

szkoly

lub

ponadpodstawowej

szkoły

ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczen albo dziecko wyraża chęć

zjedzenia posilku, odpowiednio dyrektor szkoly lub przedszkola informuje ośrodek pomocy
spoleczne] o potrzebie udzielenia pomocy w formie posilku
Przyznanie takiej

pomocy odbywa się bez wydania decyzji

administracyjnej

przyznającej posilek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci

i

uczniów. którym pomoc ma byc' udzielona w wyżej określony sposób, nie

może przekroczyć 20% liczby dzieci

i

uczniów dożywianych w przedszkolach

i

szkołach na

terenie gminy w poprzednim miesiacu kalendarzowym, a w miesiacu wrześniu tej liczby
Z

miesiąca czenNca.

Finansowanie programu.
Program osłonowy w zakresie dożywiania finansowany jest ze środków własnych
Gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach doflnansowania
wieloletniego rządowego programu „Posiiek w szkole iw domu" na lata 2019 - 2023.

Monitoring programu
programu sporządzana jest roczna informacja będąca elementem
składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole w domu” na
lata 2019 - 2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pażdziernika 2018 r.
Z realizacji

i

(MP

Z

2018 r„ poz. 1007).
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