
UCHWALA NR 111/20/18
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osionowego ,,Posiiek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spolecznej (Dz. U. z2018r . poz. 1508, 1693) w zwi^zku uchwaiq nr 140Rady Ministrow
z dnia 15 pazdziernika 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rzadowego programu ,,Positek
w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie program oslonowy ,,Positek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, ktory stanowi
zalqcznik do niniejszej uchwaiy.

§2. Traci moc uchwala NR XXXII/222/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 10 lutego 2014 r.w
sprawie programu osktnowego ,,Pomoc gminy wzakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020.

§ 3. Wykonanie uchwafy powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnitecy Rady
Gminy (Mtro&ek

AndrzejAVojewoda
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Zah|cznik do uchwaly Nr III/20/18

Rady Gminy Ostrowek

z d n i a 2 8 grudnia2018 r.

PROGRAM OSLONOWY

,,POSILEK W SZKOLE I W DOMU(( NA LATA 2019 - 2023

Podstawa prawna programu

l .Gminny program oslonowy ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, zwany dalej
„ Program em", jest programem oslonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy spotecznej
dotyczacym realizacji zadaii wlasnych o charakterze obowiazkowym wzakresie pomocy spolecznej,
o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy spolecznej.

2. Program jest opracowany i przyjety przez Rade Gminy Ostrowek w zwiazku z przyjety przez Rade
Ministrow uchwaJa N r l 4 0 z d n i a 15 pazdziernika 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rzadowego programu ,,Postfek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

3. Program bedzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmowac bedzie swoim zasiegiem
mieszkaricow Gminy Ostrowek.

Cel Programu

l.Celem Programu jest zapewnienie positku dzieciom, uczniom i mlodziezy oraz obj^cie pomoca
osob doroslych, zwlaszcza starszych, chorych lub niepetnosprawnych i samotnych.

2. Celem Programu jest rowniez wzmocnienie opiekunczej funkcji szkoly podstawowej poprzez
tworzenie warunkow umozlivviajacych spozywanie przez uczniow positku w trakcie pobytu w szkole.

3. Program przewiduje udzielenie pomocy wjednej z trzech form:

1) positek;

2) swiadczenie pieniezne w postaci zasiiku celowego na zakup posilku lub zywnosci;

3) swiadczenie rzeczowe w postaci produktow zywnosciowych.

4. Program jest elementem polityki spolecznej gminy Ostrowek w zakresie:

1) poprawy poziomu zycia rodzin o niskich dochodach, osob doroslych, zwlaszcza starszych, chorych,
niepelnosprawnych i samotnych;

2) poprawa stanu zdrowia dzieci, mlodziezy i osob dorostych;

3) ksztahowanie zdrowych nawykow zywieniowych.

Ocena sytuacji warunkujaca realizacj^ Programu

l . W 2018 r. od 1 stycznia do 28 listopada na terenie Gminy Ostrowek wsparciem wzakresie
dozywiania obj^to 70 rodzin tj. facznie 134osoby. Byia to pomoc udzielona na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych po uprzednio przeprowadzonych wywiadach srodowiskowych przez
pracownikow socjalnych. W ramach realizowania dozywiania nie udzielano pomocy w postaci posilku
bez wydawania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzania wywiadu srodowiskowego. Z pomocy
w formie swiadczenia pieni^znego w postaci zasitku celowego na zakup zywnosci, przyznanego decyzjq
administracyjna po przyprowadzeniu rodzinnego wywiadu srodowiskowego skorzystafo 30 rodzin, tj.
lacznie 117 osob.
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2. Wysokie wydatki na zywnosc ograniczaj^ mozliwosc zabezpieczenia podstawowych potrzeb, a tym
samym pogarszaj^ standard zycia rodzin, w szczeg6lnos"ci zas osob starszych, chorych
1 niepelnosprawnych, utrzymujacych sie czesto z niskich s~wiadczen emerytalnych i rentowych lub
zasilkow z pomocy spotecznej. Wobec tego objecie pomocq os6b dorosiych, zwtaszcza starszych,
chorych, niepetnosprawnych, samotnych oraz dzieci i mtodziezy, zglaszaj^cych chec zjedzenia posilku
pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb zywieniowych, poprawiaja,c poziom ich zycia oraz
stan zdrowia.

3. W zwi^zku z wymogiem wieloletniego rzadowego programu ,,Posilek w s/kole i w domu" na lata
2019 - 2023 zasadne jest wprowadzenie niniejszego programu oskmowego.

Podmioty realizujqce Program

1. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Wojt Gminy Ostrowek.

2. Program realizowany bedzie przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostr6wku jako
samorzaxlowq jednostke organizacyjna^ pomocy spotecznej we wspolpracy z innymi samorza/iowymi
jednostkami organizacyjnymi gminy, tj. przedszkolami, szkoJami podstawowymi, ziobkami,
przedszkolami i szkolami prowadzonymi przez inne samorz^dy gminne oraz z innymi podmiotami
prowadzacymi ztobki, szkoty lub przedszkola, do ktorych uczeszczaj^ dzieci i mlodziez z terenu Gminy
Ostrowek.

3. Podmiotami realizuj^cymi Program w systemic oswiaty s^ organy prowadzqce publiczne
przedszkole oraz szkoly podstawowe.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

l .Ze srodkow przekazywanych w ramach Programu Gmina Ostrowek udziela wsparcia osobom
spehiiaj^cym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12marca 2004 r. o pomocy
spolecznej oraz spetniaj^cym kryterium dochodowe w wysokosci 150% kryterium, o ktorym mowa
w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjecia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukonczenia szkoly ponadpodstawowej lub szkoty ponadgimnazjalnej;

3) osobom i rodzinom znajduj^cym sie w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12marca
2004 r. o pomocy spolecznej, w szczegolnosci osobom starszym, chorym i niepelnosprawnym - w
formie positku, swiadczenia pienieznego w postaci zasilku celowego na zakup positku lub zywno^ci
albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych.

2. Gmina Ostrowek moze zorganizowac dowoz posilkow dla osob wskazanych w ust. 1 pkt 3.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeri albo dziecko nie spemia wymagari,
o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, a wyraza chec zjedzenia positku, odpowiednio dyrektor szkoly lub
przedszkola informuje Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posifku.

4. Przyznanie pomocy, o ktorej mowa w ust. 2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu srodowiskowego.

5. Liczba dzieci i uczniow, ktorym udziela sie pomocy w sposob wskazany w ust. 2, nie moze
przekroczyc 20% liczby uczniow i dzieci otrzymujaeych positek w szkoiach i przedszkolach z terenu
Gminy Ostrowek wpoprzednim miesi^cu kalendarzowym, aw miesi^cu wrze^niu tej liczby z miesiaea
czerwca.

6. W ramach Programu przewiduje sie nastepuj^ce dziatania:

l)doposazenie i poprawe standardu funkcjonuj^cych stotowek lub doposazenie stotowek, ktore obecnie
nie funkcjonuj^, tak aby mogJy zostac uruchomione, lub stworzenie nowych stolowek;
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2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposazenia pomieszczeri przeznaczonych do spozywania positkow,
tzw. jadalni.

7. Wsparcia dla danej szkoty udziela si$ w ramach tylko jednego dzialania.

Finansowanie Programu

Program jest finansowany z srodkow wlasnych Gminy Ostrowek oraz dotacji z budzetu pahstwa
otrzymanej w ramach doflnansowania programu ,,Positek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Monitoring Programu

1. Rocznq informacje o reaiizacji Programu Wojt przekazuje do Wojewody w terminie do 20 stycznia
nastepnego roku.

2. Informacja, ta uwzgl^dnia nast^puj^ce dane z Gminy Ostrowek:

1) rzeczywist^ liczbe osob objetych pomocy w ramach Programu w podziale na grupy osob
korzystaj^cych z pomocy;

2) koszty realizacji pomocy - ogoJem, w tym ze srodk6w wJasnych i z dotacji budzetu panstwa;

3) koszt posrtkow;

4) liczb^ posiikow;

5) rodzaj posHku;

6) koszt dowozu posilkow dla osob dorostych;

7) liczbt^ osob, ktorym dowieziono posilki;

8) sredni koszt jednego positku;

9) wielkosc srodkow wydatkowanych na zasitki celowe w ramach realizacji pomocy;

10) liczb? zasRkow celowych;

1 1) koszt swiadczen rzeczowych - ogotem, w tym ze srodkow wiasnych i z dotacji budzetu panstwa;

12) inne koszty ogolem.

3. Informacje beda^ przekazywane w postaci elektronicznej.

4. Informacjq z realizacji Programu w zakresie doposazenia i poprawy standardu funkcjonuj^cych
stolowek lub doposazenia stolowek, ktore obecnie nie funkcjonuja, tak aby mogly zostac uruchomione,
lub stworzenia nowych stotowek, atakze wsparcia w zakresie adaptacji i wyposazenia pomieszczen
przeznaczonych do spozywania posilkow, tzw. jadalni b^dzie przeprowadzona ewaluacja ex post, ktorej
celem bedzie weryflkacja przyjetego w Prog ramie modelu interwencji oraz trwaiosci projektu, atakze
zaproponowanie ewentualnych kolejnych dziatan.

5. Zastosowana metoda ewaluacji obejmuje analize ilosciow^ i jakosciow^ sprawozdania z realizacji
Programu corocznie oraz na koniec realizacji Programu.
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