
UCHWAŁA NR II/24/2018
RADY GMINY WALCE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w 
domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023

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.), w związku z 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 Walce uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce 
na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania’’ na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk
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Załącznik do uchwały Nr II/24/2018

Rady Gminy Walce

z dnia 19 grudnia 2018 r.

I. Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie posiłku 
dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Program ma na celu również poprawić stan zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych 
nawyków żywieniowych.

II. Ocena sytuacji

Zjawisko niedożywienia pociąga za sobą daleko idące konsekwencje, zarówno w sferze medycznej, 
psychologicznej jak i społecznej. Niedożywienie ma istotny wpływ na obniżenie odporności organizmu, 
zmniejsza wydolność fizyczną i umysłową, podnosi ryzyko pojawienia się chorób i dysfunkcji. W sferze 
społecznej jest skorelowane z ubóstwem, ma znamiona stygmatyzacji i wykluczenia społecznego, przez co 
wpływa na wyniki w szkole, szanse na rynku pracy i ogólnie na pozycje społeczną.

Niedożywienie nie zawsze jest efektem bezpośredniego braku środków finansowych na zakup żywności, 
ale wynika również ze złego żywienia oraz wadliwego kształtowania zachowań żywieniowych.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, osobie zgłaszającej chęć zjedzenia posiłku należy zaproponować taką 
formę pomocy. W tym celu niezbędne jest ustalenie programu osłonowego, pozwalającego zrealizować to 
obowiązkowe zadanie gminnego szczebla samorządu terytolianego.

W 2017 r. wydano w Gminie Walce 1592 posiłki ogółem dla 15 rodzin (15 dzieci). Dla 21 osób (47 
świadczeń) przyznano zasiłek celowy na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywania”.

III. Podmioty realizujące program

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, jako jednostka organizacyjna gminy we 
współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( przedszkola, szkoły) oraz szkołami lub 
przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne/powiatowe lub podmiotami prowadzącymi 
szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z Gminy Walce.

IV. Zakres programu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku. Pomocy w takiej formie udziela się bez wydania decyzji administracyjnej 
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ramach programu osłonowego 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.

V. Finansowanie

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej 
w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

VI. Monitoring
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Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania 
wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego uchwałą 
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

VII. Podstawa prawna programu

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023 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 ww. ustawy.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w Walcach 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 realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem 
mieszkańców Gminy Walce.
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