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UCHWAŁA NR 15/VIII/18
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „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, z późn. zm.), oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) 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. 2018 r., poz. 1007) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zwany dalej
Programem.
§ 2. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
§ 3. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów
objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich, osób dorosłych, w szczególności osób
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych oraz wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły
podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu
w szkole.
§ 4. Koordynatorem Programu jest Gmina Namysłów i Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.
§ 5. Wsparcia w ramach Programu udziela się w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
3) osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
4) stołówkom szkolnym oraz miejscom spożywania posiłków w szkołach.
§ 6. Wsparcia udziela się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
§ 7. Wsparcia udziela się osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce zamieszkania na
terenie Gminy Namysłów nie spełnia wymagań, o których mowa w § 7, a wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie o potrzebie
udzielenia pomocy w formie posiłku.
2. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być realizowana w formie zakupu posiłków w stołówkach jednostek
oświatowych lub posiłków wydawanych w stołówkach pozaszkolnych.
§ 9. 1. Wsparcia udziela się w formie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek, doposażenia
stołówek, które obecnie nie funkcjonują lub stworzenie nowych stołówek.
2. Wsparcia udziela się także w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania
posiłków.
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§ 10. Program jest finansowany z środków własnych Gminy Namysłów oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
§ 11. 1. Roczna informacja o realizacji Programu będzie przekazywana do Wojewody Opolskiego zgodnie
z zapisami 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. z 2018 r., poz. 1007).
2. Zastosowana metoda ewaluacji obejmuje analizę ilościową i jakościową sprawozdania z realizacji Programu
corocznie oraz na koniec realizacji Programu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXV/335/14 Rady Miejskie w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior
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