
UCHWAŁA NR IV/31/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie 
Miasta Brzegu "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, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432), art. 17 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, poz. 1693) Rada Miejska Brzegu uchwala co 
następuje :

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku na terenie miasta Brzegu 
w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/332/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 
2014 – 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski
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Wieloletni program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku na  
terenie miasta Brzegu w ramach programu  

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. 
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Wieloletni program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku na terenie miasta Brzegu w 

ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”  ( dalej Program ) stanowi realizację zadań 

obowiązkowych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14  

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 , poz. 1693 ).   

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 ) zostanie zakończona realizacja programu ustanowionego 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. 

Wsparcie finansowe gmin w ramach Programu, będzie realizowane na podstawie art.115 ust.2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 , poz. 1693 ).   

 

I. Cel programu 

 

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i uczniom, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, niespełniającym warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 , poz. 1693 )  oraz 

niespełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 

w/w ustawy. 

Celem Programu jest również niezwłoczne udzielenie pomocy w formie posiłku, bez wydania 

decyzji administracyjnej w sprawie i bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. 

 

II. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu  

 

W pierwszym półroczu 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu udzielił pomoc w 

formie zasiłku celowego na zakup żywności. 567 rodzinom ( w których pozostaje 1078 osób ).  Z 

pomocy w formie posiłków, skorzystało 227 dzieci i uczniów. 
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W związku ze szczególnie uzasadnionymi przypadkami, z pomocy w formie obiadów skorzystało 

43 dzieci i uczniów.  

 

Występuje zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, szczególnie wśród rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Rosnące wydatki na żywność maja wpływ na 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. 

Wprowadzone rozwiązanie pozwala na zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym 

zjedzenie gorącego pełnowartościowego posiłku.  

 

III. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

 

W ramach programu udziela się wsparcia : 

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej; 

w formie posiłku 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 

ale nie spełnia wymagań otrzymania pomocy wskazanych w ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz.1693 ) oraz nie spełnia kryterium 

dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, odpowiednio 

dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brzegu o 

potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

Przyznanie takiej formy pomocy odbywa się bez wydania decyzji w sprawie oraz bez 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w w/w trybie, nie może przekroczyć 20% 

liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie miasta 

Brzegu, w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu  wrześniu tej liczby z miesiąca 

czerwca. 

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jako samorządowa jednostka 

organizacyjna pomocy społecznej, we współpracy z jednostkami oświatowymi. 

Id: 052BAB76-F032-4483-9FAB-79BDA2CD0A79. Podpisany Strona 4



 

IV. 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. 

 

V. Monitoring programu 

 

Z realizacji programu sporządzana jest informacja roczna. 
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