
UCHWALA NR X.64.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu oslonowego "Posilek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 

Na podstawie art.!8 ust.2 pkt.!5 ustawy z dnia 8 marca I 990r. 0 samorzljdzie gminnym (Dz.U. 
z 20 19r., poz. 506) oraz art.l7 ust. 2 pkt. 4 i art. I I 0 ust.! 0 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy 
spolecznej ( Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z p6zn. zm.) w zwiljzku z uchwallj Nr 140 Rady Ministr6w 
z dnia 15 .10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rZljdowego programu "Posilek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 20 18r poz. 1007) Rada Gminy Baboszewo uchwala co nastt;puje: 

§ 1. Uchwala sit; gminny program oslonowy w zakresie dozywiania "Posilek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023, stanowiljcy zalljcznik do uchwaly. 

§ 2. Traci moc uchwala Nr VIII.52.20 19 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 20 19r w sprawie 
uchwalenia gminnego wieloletniego programu oslonowego "Posilek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit; W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 4 Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzt;dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego 
i obowiljzuje od dnia 1 stycznia 20 19r. 



Uzasadnienie do Uchwaly nr X.64.2019 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 16 Jipca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu oslonowego "Posilek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023. 

Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie gminnym zastrzega do wyl~cznej 
wlasciwosci Rady Gminy stanowienie w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji 
rady gminy. W dniu 15 pazdziernika 2018r. zostala podj((ta uchwala Nr 140 Rady Ministr6w 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rz~dowego., Posilek w szkole i w domu" na lata 
2019- 2023. Program przewiduje w sytuacjach szczeg61nie uzasadnionych udzielenie pomocy 
w formie posilku dzieciom i mlodziezy bez koniecznosci przeprowadzania wywiadu 
srodowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczni6w, kt6rym rna bye 
udzielona pomoc w w/w spos6b, nie moze przekroczye 20% liczby dzieci i uczni6w dozywianych w 
szkolach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesi~cu kalendarzowym. Warunkiem 
udzielenia takiej pomocy i finansowania jej przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 
w Baboszewie jest przyjycie przez gminy odpowiedniego programu oslonowego na podstawie art.17 
ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spolecznej. 
Zgodnie z powyzszym artykulem do zadan wlasnych gminy nalezy podejmowanie innych zadan 
z zakresu pomocy spolecznej wynikaj~cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie 
i realizacja program6w oslonowych. 

Akty prawa miejscowego wchodz~ w zycie po uplywie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
Z uwagi na blqd zwiqzany z publikacjq uchwaly w dzienniku oraz brak mozliwosci wycofania aktu 
po jego opublikowaniu, konieczne jest uchylenie i ponowne podj((cie uchwaly. 



Zahjcznik Nr I 
do Uchwaly Nr X.64.2019 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 16lipca 2019 r. 

GMINNY PROGRAM OSLONOWY "POSILEK W SZKOLE I W DOMU" 
na lata 2019-2023 

§ 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Program" Posilek w szkole i w domu " jest programem oslonowym w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt.4 
ustawy 0 pomocy spolecznej dotycz'lcym realizacji zadan wlasnych gminy 0 charakterze 
obowi'lzkowym w zakresie pomocy spolecznej, 0 kt6rych mowa w art.17 ust.! pkt.3 i pkt.14 ustawy 
o pomocy spolecznej. 

Program jest utworzony i przyjyty przez Rady Gminy Baboszewo w zwi'lzku z ustanowieniem przez 
Rady Ministr6w wieloletniego rZ'ldowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 
( M.P. z 20 18r., poz. 1007) 
Program zapewnia pomoc zar6wno osobom starszym, niepelnosprawnym, 0 niskich dochodach, jak 
i dzieciom, kt6re wychowuj'l siy w rodzinach znajduj'lcych siy w trudnej sytuacji. 

§ 2. eEL PROGRAMU 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i mlodziezy z rodzin 0 niskich 
duchudach lub znajduj'lcych siy w trudnej sytuacji. Program jest elementem pulityki spulecznej 
w zakresie : 

I. poprawy poziomu zycia rodzin 0 niskich dochodach, 
2. ksztahowania wlasciwych nawyk6w zywieniowych, 
3. poprawy stanu zdrowia dzieci i mlodziezy. 

Program bydzie realizowany w latach 2019 - 2023 i obejmowac bydzie SWOlm zaslyglem 
mieszkanc6w gminy Baboszewo. 

§ 3. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1. Ze srodk6w niniejszego programu udziela siy wsparcia : 
I) dzieciom do czasu podjycia nauki w szkole podstawowej , 
2) uczniom do czasu ukonczenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

2. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach ( np. zdarzenie losowe, smierc w rodzinie, 
dlugotrwala choroba, klyska zywiolowa, niepelnosprawnosc, inne okolicznosci, kt6re 
wymagaj'l udzielenia wsparcia w formie posilku) gdy uczen albo dziecko mieszkaj'lce na 
terenie gminy Baboszewo nie spelnia warunk6w otrzymania pomocy okreslonych w ustawie 
o pomocy spolecznej oraz nie spelnia kryterium dochodowego a wyraza chyc zjedzenia 
posilku, odpowiednio dyrektor szkoly lub przedszkola informuje pisemnie Gminny Osrodek 
Pomocy Spolecznej w Baboszewie 0 potrzebie udzielenia pomocy w formie posilku. 
Informacja zawierac powinna nastypuj'lce dane: imiy i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, 
grupal klasa do kt6rej dziecko uczyszcza imiona i nazwisko rodzic6wl opiekuna prawnego 
dziecka, data od kiedy dziecko jest objyte wsparciem w formie posilku oraz okolicznosci 
uzasadniaj'lce wydanie posilku. 

3. Przyznanie pomocy 0 kt6rej mowa w pkt. 2 jest mozliwe w chwili wyst'lpienia potrzeby, bez 
zwloki spowodowanej koniecznosci'l przeprowadzenia wywiadu srodowiskowego i wydania 



decyzji administracyjnej. 
4. Powyzszy tryb nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu srodowiskowego 

i wydania decyzji administracyjnej , udzielona pomoc powinna bye traktowana przejsciowo, 
tj. do czasu ust,!pienia uzasadnionej przyczyny powoduj,!cej, ze rodzice danego dziecka nie 
mog,! pokry6 kosztow posilkow w szkole we wlasnym zakresie. 

5. Dyrektor placowki oswiatowej jest zobowi,!zany niezwlocznie do poinformowania Osrodka 
Pomocy Spolecznej 0 zaprzestaniu lub zamiarze zaprzestania spozywania posilku przez 
dziecko lub ucznia. 

6. Odpowiedzialnose za weryfikacjy dzieci i uczniow pod tym wzglydem ponosi wyl,!cznie 
dyrektor danej placowki oswiatowej, poniewaz w takich przypadkach tylko szkola lub 
przedszkole posiada odpowiedni,! wiedzy na temat dziecka lub ucznia przewidzianego do 
pomocy w tym nadzwyczajnym trybie. 

7. Koszty posilkow, przyznanych w w/w trybie pokrywane s,! przez Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej na podstawie sporz'!dzonej przez dyrektora odpowiednio szkoly lub przedszkola, 
listy dzieci lub uczniow oraz liczby spozytych posilkow w przyjytym okresie rozliczeniowym. 

8. Liczba dzieci i uczniow, ktorym udzielono pomocy zgodnie z pkt. 2 nie moze przekroczye 
20% liczby dzieci i uczniow otrzymuj'!cych posilek w szkolach i przedszkolach na terenie 
gminy w poprzednim miesi,!cu kalendarzowym, a w miesi,!cu wrzesniu tej liczby z miesi,!ca 
czerwca. 

§ 4 REALIZATORZY PROGRAMU 

Koordynatorem programu na szczeblu Gminy Baboszewo jest Wojt Gminy. 
Program bydzie realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie we 
wspolpracy z innymi samorz,!dowymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( szkoly podstawowe), 
oraz placowkami edukacyjnymi lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorz'!dy gminne, 
powiatowe, a takze podmiotami prowadz,!cymi szkoly lub przedszkola niepubliczne, do ktorych 
uczyszczaj'! dzieci i mlodziez z terenu gminy Baboszewo. 

§ 5 FINANSOWANIE PROGRAMU 

Program jest programem wieloletnim finansowanym w ramach rZ,!dowego programu " Posilek 
w szkole i w domu" na lata 2019- 2023, srodki na jego realizacjy pochodz,! ze srodkow wlasnych 
gminy oraz dotacji z budzetu panstwa otrzymanej w ramach finansowego wsparcia gminy w zakresie 
zadan wlasnych 0 charakterze obowi,!zkowym. 

§ 6 MONITOROWANIE PROGRAMU 

Z realizacji programu sporz'!dzana jest roczna informacja przekazywana do Wojewody do 20 stycznia 
roku nastypnego. 


