
UCHWAŁA NR IV/15/18
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Warka w ramach wieloletniego rządowego 
programu „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 2018r. 
poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508  , z późn. zm.) 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. 2018 poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w Gminie Warka w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/341/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Warka w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001508


 

 

 

Załącznik 

     do uchwały Nr IV/15/18 

Rady Miejskiej w Warce 

  z dnia  28.12.2018r.  

 

 

 

 

 PROGRAM OSŁONOWY W GMINIE WARKA W RAMACH WIELOLETNIEGO 

RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 

 

Podstawa prawna programu  

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem osłonowym w 

rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. 2018 

poz. 1508 z późn. zm..),  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.  

Program jest utworzony w związku  z ustanowieniem przez Radę Ministrów  wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M. P. 2018 poz. 1024), 

Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy 

Warka. 

 

Cel programu  

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin  o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001508
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001508


Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: 

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych 

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu  

 

Pomimo obserwowanej ogólnej poprawy sytuacji materialnej większości rodzin z dziećmi, 

związanej z realizacją programów w zakresie polityki prorodzinnej państwa, nadal 

funkcjonowanie wielu rodzin jest utrudnione. Z danych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Warce wynika, że najczęstszymi przyczynami udzielania wsparcia jest: ubóstwo, 

bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała choroba w rodzinie, obserwowane są problemy 

opiekuńczo-wychowawcze,  trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego związane z często 

niskimi umiejętnościami w tym zakresie,  potrzebą ochrony macierzyństwa, wychowywaniem 

dzieci w rodzinie niepełnej czy wielodzietnej. Różnorodne problemy negatywnie wpływające na 

sytuacje dzieci dostrzegane są nie tylko w rodzinach o najniższych dochodach. 

 

W roku 2017 objęto 130 rodzin ( 377 osób ) wsparciem w zakresie dożywiania w ramach 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego z dożywiania w formie posiłku w 

szkole lub przedszkolu skorzystało 101 dzieci z 56 rodzin ( 241 osób w rodzinach ). Do 

31.10.2018r. objęto 83 rodziny ( 230 osób ) wsparciem w zakresie dożywiania w ramach programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. z tego z dożywiania z posiłku w szkole lub przedszkolu 

skorzystało 73 dzieci z 46 rodzin ( 166 osób w rodzinach ). 

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie 

gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu. 

 

 

Podmioty realizujące program  

Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce jako samorządowa 

jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami 



organizacyjnymi Gminy Warka (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe,  

szkoły ponadgimnazjalne) i podmiotami prowadzącymi szkoły i przedszkola niepubliczne na 

terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Warka. 

Koordynatorem programu jest Burmistrz Warki. 

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:  

W ramach programu udziela się wsparcia: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku 

a dyrektor szkoły lub przedszkola potwierdzi konieczność zaspokojenia tej potrzeby na daną 

chwilę, informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia tej pomocy. 

Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia 

sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

 Przy czym liczna dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może 

przekroczyć 20 %  liczby dzieci i uczniów z terenu Gminy Warka dożywianych  w szkołach  i 

przedszkolach w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

 

 

Finansowanie programu  

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej 

w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023   

 

Monitoring programu  

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem 

składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019–2023 



Uzasadnienie

Konieczność opracowania i wdrożenia programu pojawiała się w związku z wejściem w życie
od 1 stycznia 2019 roku uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. W  treści uchwały
Rady Ministrów zawarto możliwość finansowania posiłków dla dzieci i uczniów wywodzących się z 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, które nie  spełniają kryterium dochodowego określonego
ustawą o pomocy społecznej, o  ile gmina uchwali program osłonowy adresowany do tej grupy
mieszkańców. Istotnym elementem wieloletniego programu jest bowiem zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Ustawa o pomocy
społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. W związku
z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.




