
                                                                                                          

 

UCHWAŁA  Nr II/15/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019 - 2023 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.
1
) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 115 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 

1693) oraz w związku z 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 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 - 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/459/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 

stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

 

 

           Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 oraz   

1432. 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 

2023. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim z dnia 19 października  2018 r., 

poz. 1007. 

Zgodnie z w/w przepisami, aby wojewoda mógł przekazać środki finansowe na 

wsparcie gminy w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej niezbędne stało się przyjęcie przez gminę programu osłonowego, o którym mowa 

w art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy. 

Program ten przewiduje zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz 

objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i 

samotnych. 

Celem Programu jest również wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez 

tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w 

szkole. 

 Podjęcie uchwały nie spowoduje zwiększenia kosztów działalności MGOPS w tym 

zakresie. 

 

        

                       Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



                                                                                      ZAŁĄCZNIK  

                                                                                  do UCHWAŁY Nr II/15/2018 

                                                                      RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE 

                                                                            z dnia 10 grudnia 2018 r.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  OSŁONOWY  W  ZAKRESIE  
DOŻYWIANIA 

 
„POSIŁEK  W  SZKOLE  I  W  DOMU”  

 
NA LATA 2019 - 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Podstawa prawna programu. 
 
 Program „Posiłek w szkole i w domu” 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 ustawy o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). 

 Konieczność utworzenia Programu  i przyjęcia przez Radę Gminy wynika z 

ustanowienia 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 Karczew. 

 

II. Cel programu. 
 
Celem  Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie 

pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i 

samotnych. 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

1) posiłek; 

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Celem Programu jest również wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez 

tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w 

szkole. 

  

 

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu. 
 
 Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten 

dotyka osoby dorosłe, a także dzieci w okresie uczęszczania do przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 

W roku 2017 r. w gminie Karczew objęto wsparciem w zakresie dożywiania w ramach 

programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 166 osób, w tym na wsi 55.  

Z pomocy skorzystało 36 dzieci do 7 roku życia, 89 uczniów do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej. W ramach realizowania zadania w 2017 r. 41 osób  skorzystało z pomocy 

w formie zasiłku celowego. 

W 2017 r. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy społecznej przekazał środki finansowe na 

dożywianie do 11 placówek, z tego do 6 szkół i 5 przedszkoli. 

 

IV.  Podmioty realizujące program. 
 
 Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie jako 

samorządowa jednostka pomocy społecznej, we współpracy z innymi samorządowymi 

jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola)  oraz 

szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami 



prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci lub 

młodzież z terenu Gminy Karczew. 

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Burmistrz Karczewa. 

Do zadań gminy należy: 

• koordynowanie programu w gminie, 

• przyznawanie wynikającej z Programu pomocy za pośrednictwem kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie, 

• przekazywanie informacji o realizacji programu w gminie do Wojewody 

Mazowieckiego. 

 

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu. 
 
 Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy 

ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. 
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o 

którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o 

których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub 

przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

Przyznanie pomocy, o której mowa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i 

ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie 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. 
MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy 

wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, 

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym. 

Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy. 
MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW 
W SZKOŁACH 

Moduł dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie 

warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 

 

 



VI.  Finansowanie programu. 
 
 Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa 

otrzymanej w ramach dofinansowania  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

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

 

VII.  Monitoring programu. 
 
 Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja będąca 

elementem składowym rozliczania  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., 

poz. 1007). 

 

 

Przewodniczący Rady 

       Piotr Żelazko 


