Załącznik
do uchwały Nr XVII/95/19
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 8 listopada 2019 r.

I.

Podstawa prawna.
Wieloletni program osłonowy Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie dożywiania „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, dotyczącym realizacji zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę
Miejską we Włodawie, w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r.
poz. 1007).
Czas trwania i zasięg Programu.

II.

Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i swoim zasięgiem obejmie dzieci
i młodzież z terenu gminy miejskiej Włodawa.
Cel programu i jego założenia.

III.

Celem programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019 – 2023 jest
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach i
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program jest elementem polityki społecznej
gminy w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin i osób o niskich dochodach,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
IV.

Realizator Programu.
1. Program osłonowy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Włodawa
(szkołami i przedszkolami) oraz szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez
inne jednostki samorządu terytorialnego, albo podmiotami prowadzącymi szkoły
lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu
gminy miejskiej Włodawa.
2. Koordynatorem programu osłonowego jest Burmistrz Włodawy.

V.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu.
1. Ze środków przekazywanych w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł dla dzieci i młodzieży)
gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz
spełniające kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa
w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko nie spełnia
wymagań, o których mowa w pkt 1, a wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w sposób określony
w ust. 2, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów otrzymujących
posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
VI.

Finansowanie Programu.
Program osłonowy jest finansowany ze środków własnych Gminy Miejskiej Włodawa oraz
dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

VII.

Monitoring z wykonania Programu.
Z realizacji programu osłonowego sporządzana będzie roczna informacja, uwzględniająca
obszar danych zawartych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.
(M.P. z 2018 r., poz. 1007).

