
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu 

 „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na podjęcie przez Radę Ministrów Uchwały 

nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w celu zapewnienia 

zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych dzieci i młodzieży – mieszkańców Podkowy 

Leśnej. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2019 roku, jednocześnie uchylając Uchwałę nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 

grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, na 

mocy którego dofinansowywano gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 

2014 - 2020 w Podkowie Leśnej. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu 

państwa w ramach Programu jest przystąpienie do realizacji tego programu i zagwarantowanie 

udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów 

realizacji zadania. Miasto Podkowa Leśna realizowała poprzedni program, dlatego też należy 

uznać za zasadne kontynuację  programu w zakresie dożywiania na mocy nowej uchwały Rady 

Ministrów. Nowy Program  nie zmienił zasadniczo zasady przyznawania nieodpłatnych 

posiłków.  

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez 

gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.  

Jeżeli gmina ww. uchwały nie przyjmie, może otrzymać dotację z programu na dofinansowanie 

zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 

ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. do 100% (701 zł i 528 zł). 

Warunkiem  przyznania  pomocy bez decyzji administracyjnej  przyznającej  posiłek  oraz bez  

przeprowadzania  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego, jest uprzednie przyjęcie przez 

gminę  odpowiedniego  programu  osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie 

przewidywał. Program  przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyrażą chęć zjedzenia posiłku, 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 posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc 

w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i 

przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

Nowością jest możliwość zwiększenia  dotacji do 5% dla gmin które zapewnią posiłek   

w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach, a także zwiększenie do 5% dotacji dla 

gmin na dowóz posiłków dla osób starszych  lub niepełnosprawnych do ich miejsca 

zamieszkania.  

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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