
UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy 
w zakresie dożywiania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3, 5 i 14, ust. 2 pkt 1 i 4, art. 96 ust. 2 i 4, 
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 
oraz na podstawie Uchwały 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 r., poz. 1007), 
Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie 
dożywiania.

§ 2. 

1. Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania wszystkim osobom, które 
własnym staraniem nie mogą sobie go zapewnić.

2. W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1) Moduł dla dzieci i młodzieży,

2) Moduł dla osób dorosłych,

3) Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

3. Moduł 1 oraz moduł 2 Programu realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 
współpracy z placówkami oświatowymi, w których dożywiane są dzieci z terenu Gminy Wieliczka.

4. W ramach programu udziela się wsparcia :

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

3) pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

§ 3. 

Podstawową formą pomocy jest gorący posiłek przyznawany osobom, które własnym staraniem nie mogą go 
sobie zapewnić, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom 
uczęszczającym do żłobków lub przedszkoli oraz dzieciom i młodzieży realizującym obowiązek nauki lub 
obowiązek szkolny.

§ 4. 

1. Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom, o których mowa w § 
2 ust. 3 pkt 1 i 2 dla których dożywianie realizowane jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w żłobku, 
przedszkolu lub w szkole:

1) bez obowiązku zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, gdy dochód na osobę lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej zwanym dalej „kryterium dochodowym”,
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2) pod warunkiem zwrotu 50 % wydatków na udzielone świadczenie w sytuacji, gdy dochód na osobę lub dochód 
na osobę w rodzinie przekracza 150 % , a jednocześnie nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego,

3) pod warunkiem zwrotu 25 % wydatków na udzielone świadczenia dla dzieci z rodziny wielodzietnej tj. 
rodziny, która liczy troje i więcej dzieci, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 %, a jednocześnie 
nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego.

§ 5. 

1. Pozostałym osobom pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje:

1) bez obowiązku zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, gdy dochód na osobę lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego,

2) pod warunkiem zwrotu 50 % wydatków na udzielone świadczenie w sytuacji, gdy dochód na osobę lub dochód 
na osobę w rodzinie przekracza 150 %, a jednocześnie nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego.

§ 6. 

1. Wartość udzielanej pomocy może być pomniejszona o kwotę podlegającą zwrotowi, ustaloną według zasad 
określonych w § 4 i § 5.

2. Decyzja w sprawie przyznania pomocy w formie gorącego posiłku powinna określać sposób realizacji 
świadczenia i wartość udzielanej pomocy.

§ 7. 

1. W przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie pomocy w tej formie 
byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

2. Prawo do świadczenia w postaci zasiłku celowego w zakresie określonym w ust. 1 przysługuje w sytuacji 
gdy dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.

§ 8. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wieliczce o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku wraz z krótkim uzasadnieniem sytuacji dziecka.

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu 
środowiskowego oraz wydania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce decyzji 
administracyjnej, a podstawą jej realizacji jest informacja dyrektora o której mowa w ust. 1.

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie może przekroczyć 20 % liczby 
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych, z wyłączeniem września, gdzie liczba uczniów ustalana 
będzie na podstawie decyzji wydanych na miesiąc czerwiec.

4. Pomoc o której mowa w ust. 1 może być udzielana nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach ze względu na dobro dziecka pomoc ta może być udzielana dłużej 
niż sześć miesięcy.

5. Dyrektorzy przedszkoli lub szkół oraz pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wieliczce zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin dzieci lub 
uczniów korzystających z pomocy, o której mowa w ust. 1 i udzielenie im adekwatnego wsparcia w ramach 
posiadanych uprawnień i możliwości.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
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§ 10. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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Uzasadnienie

Rada Ministrów 15 października 2018 roku podjęła uchwałę nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007). Uchwała
wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku i zastąpi dotychczas obowiązującą uchwałę 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 (tj.:M. P. z 2015 r.,
poz. 821), który zakończy się 31 grudnia 2018 roku.

W związku z tym 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr XLI/549/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia
6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy
Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania.

Dotychczas realizowany wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyczynił się do
zmniejszenia skali problemu dzieci i uczniów, którzy byli pozbawieni posiłku w trakcie przebywania
w szkołach. W znacznym stopniu przyczynił się również do objęcia pomocą osób dorosłych w tym starszych,
niepełnosprawnych i o niskich dochodach.

Opracowany program osłonowy, tak jak poprzedni przewiduje udzielenie wsparcia oraz odstąpienie od
żądania zwrotu wydatkóww zakresie dożywiania dla osób spełniających kryterium dochodowe w wysokości
150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Program
określa również zasady zwrotu wydatków za świadczenia w postaci posiłku dla osób i rodzin, których dochód
przekracza kryterium dochodowe. Świadczenia dla osób przekraczających kryterium będzie w całości
finansowane ze środków własnych Gminy  poza Programem.

Ponadto program umożliwia obejmowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocą w formie
posiłków dzieci lub uczniów na podstawie informacji odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola, bez
konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydawania decyzji administracyjnej.
Warunkiem przyznawania pomocy w tym trybie jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu
osłonowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, który przewiduje takie rozwiązanie.

Podjęcie niniejszej uchwały z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku jest niezbędne w celu
kontynuacji udzielania pomocy finansowej dla osób i rodzin tego wymagających.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec 
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