Projekt
z dnia 18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Jem
zdrowo“ na lata 2019-2023
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania pod nazwą „Jem zdrowo“ na lata 2019-2023,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie oożywiania po nazwą „Jem zdrowo” na lata
2019-2023.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Jemielnica
z dnia .................... 2018 r.

PROGRAM OSŁONOWY
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POD NAZWĄ
„JEM ZDROWO”
NA LATA 2019-2023

Jemielnica, listopad 2018 r.
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LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY “JEM ZDROWO” NA LATA 2019-2023
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach godności człowieka.
Program „Jem zdrowo” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom, które wychowują się
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Jemielnica w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin oraz osób samotnych o niskich dochodach;
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Program osłonowy rozszerza działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy
w zakresie realizacji zadań obowiązkowych gminy, o których mowa w art. 48b ustawy
o pomocy społecznej o klientów, którzy potrzebują wsparcia, przyczyniając się do poprawy
poziomu życia tych rodzin.
W ramach programu opracowane zostały 2 moduły:
1) moduł dla dzieci i młodzieży;
2) moduł dla osób dorosłych.
Na terenie gminy Jemielnica zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryterium
dochodowego wskazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej a wymagają wsparcia
szczególnie w formie posiłku dla dzieci i uczniów. Rodziny te niejednokrotnie znajdują się
w przejściowo trudnej sytuacji i nie chcą wsparcia ze środków pomocy społecznej. Szkoła jako
środowisko wychowawcze, realizując swoje zadania względem dzieci, rozpoznaje ich potrzeby
i niedostatki. Wobec tego objęcie wsparciem dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia
posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zwany
dalej „Programem” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań
własnych, o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) 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). Program realizuje Gmina Jemielnica z innymi samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe) oraz szkołami
prowadzonymi przez inne samorządy albo podmiotami prowadzącymi szkoły niepubliczne do
których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu gminy Jemielnica. Koordynatorem programu
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy.
W ramach programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej;
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3) osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia
wymagań 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 takiej pomocy
w przypadku przyjęcia 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, nie wymaga wydania
decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc
w w/w sposób, 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. Program jest finansowany z 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.
Wsparcia finansowego dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Roczną informację o realizacji programu Wójt
przekazuje do wojewody w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. Informacja
uwzględnia dane:
1) rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w ramach Programu w podziale na grupy osób
korzystających z pomocy;
2) koszt realizacji pomocy – ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;
3) koszt posiłków;
4) liczbę posiłków;
5) rodzaj posiłku;
6) średni koszt jednego posiłku;
7) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach realizacji pomocy;
8) liczbę zasiłków celowych;
9) koszt świadczeń rzeczowych - ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu
państwa;
10)inne koszty – ogółem.
Obecnie jest realizowany program ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020. Proponuje się zakończenie realizacji tego programu w roku 2018
i jednocześnie wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. nowego programu wieloletniego na
lata 2019-2020 pn.: „Posiłek w domu i w szkole”.
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