
UCHWAŁA NR V/64/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Miasta 
Radomia - 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 (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. 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. z 2018 r., poz. 1007) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się lokalny program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia - 
posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 
Uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 668/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia 
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz
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Załącznik do uchwały Nr V/64/2018

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Lokalny program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Miasta Radomia - posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023.

Podstawa prawna programu:

Program „Pomoc Gminy Miasta Radomia - posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (zwany dalej 
„Programem”) jest lokalnym programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz 
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu w związku z ustanowieniem przez 
Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
(Monitor Polski z 2018 r., poz. 1007).

Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem Gminę Miasta Radomia.

Cel programu

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób 
dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia 
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę 
nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich 
przygotowywania.

Ponadto z Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te 
dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek 
czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. 
W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

Ocena sytuacji warunkująca realizacje programu

W 2017 roku wsparciem w zakresie dożywiania objęto 1428 rodzin (2091 osób). W tym okresie 
dożywianiem w formie posiłku spożywanego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz 
szkołach ponadgimnazjalnych objęto 1774 dzieci, ponadto 252 dzieci korzystało z posiłków bez 
konieczności wydawania decyzji administracyjnych. Ponadto z dożywiania w formie posiłku spożywanego 
w stołówkach skorzystało 317 osób, głównie niepełnosprawnych, samotnych, chorych oraz bezrobotnych.

Wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy oraz mając na uwadze 
powyższą analizę konieczne jest przyjęcie odpowiedniego programu dającego możliwość zagwarantowania 
potrzeb w tym zakresie.

Podmioty realizujące program

Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu jako samorządową 
jednostkę pomocy społecznej we współpracy ze szkołami i przedszkolami. Koordynatorem programu jest 
Prezydent Miasta Radomia.

Moduł dla dzieci i młodzieży
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1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia 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:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których 
mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji 
rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ww. sposób nie może przekroczyć 20% liczby 
uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miasta Radomia 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Moduł dla osób dorosłych

1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych 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, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

2. 
Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców.

Finansowanie programu

1. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej 
w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków 
własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

3. 
Na uzasadniony, pisemny wniosek Prezydenta Miasta Radomia Wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie 
dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów 
realizacji zadania.

4. 
Na uzasadniony, pisemny wniosek Prezydenta Miasta Radomia Wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie 
dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób 
starszych, niepełnosprawnych, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% 
przewidywanych kosztów realizacji tego zadania.

5. Dotację przyznaje Wojewoda na wniosek Prezydenta Miasta Radomia.

6. Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta Radomia, mając na uwadze 
w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy, dowozu posiłków, a także 
sytuację finansową gminy.

7. 
Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Wysokość środków z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych 
Programem określa ustawa budżetowa na dany rok budżetowy.
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Monitoring programu

1. Roczną informację o realizacji Programu Prezydent Miasta Radomia przekazuje Wojewodzie w terminie 
do dnia 20 stycznia następnego roku.

2. 
Informacja, o której mowa w pkt 1, uwzględnia dane w układzie „ogółem” i „w tym na wsi”, w szczególności:

1) rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w ramach Programu w podziale na grupy osób korzystających 
z pomocy;

2) koszt realizacji pomocy – ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;

3) koszt posiłków;

4) liczbę posiłków;

5) rodzaj posiłku;

6) koszt dowozu posiłków dla osób dorosłych;

7) liczbę osób, którym dowieziono posiłek;

8) średni koszt jednego posiłku;

9) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach realizacji pomocy;

10) liczbę zasiłków celowych;

11) koszt świadczeń rzeczowych – ogółem, w tym ze środków własnych

i z dotacji budżetu państwa;

12) inne koszty – ogółem.

3. 
Inne sprawozdania oraz informacje o realizacji Programu Prezydent Miasta Radomia przekazuje Wojewodzie 
w terminie wskazanym przez Wojewodę.

HARMONOGRAM PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY 
MIASTA RADOMIA - POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023”

Lp. OPIS ZADANIA PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

1 Zbieranie informacji o potrzebach osób 
i rodzin w zakresie dożywiania

MOPS Radom w okresie realizacji programu

2 Wydawanie decyzji administracyjnych MOPS Radom w okresie realizacji programu

3 Informowanie o potrzebie dożywiania 
dzieci i uczniów w szkole lub 
przedszkolu bez decyzji

Szkoły i przedszkola
z terenu Gminy Miasta 
Radomia

w okresie realizacji programu

4 Monitoring programu poprzez 
przygotowywanie kwartalnych, 
półrocznych oraz rocznych informacji 
będących elementem sprawozdania

MOPS Radom zgodnie z obowiązującymi 
zasadami dotyczącymi rozliczeń 
finansowych przyznanej dotacji
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