
UCHWAŁA Nll 11/20/1an
mmvMIEJSKIEJw GLINOJECKU

z dni.. 29 listopada zolx .

w sprawie uslunuwlenm wiel lcmicgn prngrumu uslunawegnw mkrusic duiywizluia ,. Pln-nm:Gminy
Glinojeckw„msi: doiywiania"na l...; zma-zuza.

Na podstawe mm us ; pkl ls ustawy : dm 8 marca IWD ( (: Samorządne gmmnym
( D:. u zzolxn paz, 994 zpu' . m. ), art .7m z ka4 i nn na „>. !Ollsmwy zdnia lz mam 20%
o pomocy spoleczne. ( Dz. u. 220er poz 1503 „of.. m ) wzwiąLku zuchwalą Nr mo Kady Mimslmw
zdnia ls p.dAziemika ZDIEr w Sprawl: usmnnwle wielolclmcgomagm... ,. Posllek w szkole .w domu"
na lan-l zalman (M. P. z 2018r pol IOU7) Rada Mlqska w Glinojeckuuchwala cn mslępujlr

gl.llcl.w..la się wieloletni pmgmm oskmowy wfm'mie wieloleluiego programu ,. Posiłek ws/knlc
i w domu" „a lala ZUW—2023. który stanowi Zaląazmk N: l do uchwaly.

gum moc Uchwala xxwzsslzou m, Mmm. lll/Glinojecku „ml.. Jnsłycznia 20I4mku
wspmwle usmnowienia wlclolemlega programu osłcnowcgn wmkmsie dnzywmnia „ Pnnmc mm.....
w ukxesie dnzywiama" na lala ZQNVZOZO.

53.Wykmmni: uchwaly powima sn; Burmistnnwl Mlaslm Gm."). Gllnnjeck

@ 4. L Uchwnla podlegacgklszemu w DzłennikuUrzędowym WojewództwaMamwieckmgo.

: Uchwala wchodzi w tym: z dniem 1 slycznlazmgr

msw „„ „ „

„ZD....
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Zaiacznik Nr 1

Do uchwaiy Nr 11/20/2013

RadyMiejskiej w <i1inojecku

Z dnia 29 iismpada20 | 8 r

WIELOLETNI PROGRAM OSLONDWY ..FoleEKW SZKOLE ] W DOMU"
NA LATA 2019-2023,

WSTEP

Program przewiduje wsparcie finansowew udzieiemu pomocy w formie pm" ku, świadczenia
pienięzncgo w postaci zasi1ku celowego na zakup poci1ku lub zywnr
rzeczowego w posiaei produkidw zywnosc rewych.

w ramach programu opracowanc sa rrzy moduiy.

Ic Modui dla dl" '
1 mludziezy,

z Modui c11a osob doros1ych,
37 Modui organizacji sioiowck oraz miejsc spozywania posiikoww szkolach

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PROGRAMU

wieiolemi nądowy pmgmm .. Fosi 1< w szkole 1 w domu" na Lua 10 192023 jesr programom
osionowyrn w rozumieniu ark 17 nsLZ pki 4 usiawy o pomocy opolecznej doryczncym
reahzac zadari wiasnych gminy o charakterze ohonrnzknwym w zakresie pomocy
spoieczuej, o których mowa w arr 17 usr. 1 pkt 3 r 14 usraay o pomocy spoiecznei Program
bedzie realizonnmy w larach zum-2013 i obejmuje swoim zasiegiem mieszkancowMiara i

Gminy Glinojeck w cakreeie modulu 1 1 moauiu z wspania rna gmin będzie realizowane na
posiawie art. 115 us1.2 usiaw z dnia 12 marca mou. o pomocy spoiecznej ( D/ 11 z zmar,
poz 15118, z pózn. zm.), a w zakresie moduiu 3 na posiawie an. 9Uu ust.4 pkt 5 uxlnwy z dnia
7 wrzesnia I99lr. o sysrcmie os'winiy ( Dz. u. z 20181. poz 1d57.z późn zm „)

CEL PROGRAMU

Celem programu ( modu1 1 i z )jiesi zapewnienie pusiiku dzieciom, uczniom i miodziezy z
rodzi o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej syruacjr oraz ubjęcie pomoca oson
dorosiych, zwiaszcza osób siarszyeh. chorych 1uh niepeinosprawnych i samo-nych. Ce1cnr
moduiu 3 Programu jcsr wzmocnienie opiekuhczej funkcji szkól poprzez lwomcme
warunkow umoziiwiajacyenspozywanieprzez uczniów posiiku w irakcie pobytu w srkule.

OCENA SYTUACII WARUNKUJĄCAREALILACJĘ PROGRAMU

w 31111: roku wsparciem w zakresie riozywiania objęło 151 rodzin, rie ZSI osób. W rodzinach
tych dochód nie pnekraczai 150% kryieriam dochodowego dia dancj rodziny zgudnie 7. art. 3

ust. 1 pkl 1 1 2 usiawy o pomocy „poiecznej. Trudne syiuaeje oyiowe wyslępujące w
rodzinach a lakze znaczace wydaiki na zakup zywności pugamnją srandard zycia rodzin, a
iym samym ograniczają moziiwosc zabezpieczenia podsrawowych pmrzeb zyciowych
Wohec rego objec ra formy pomocy dzieci, miodziezy, osob domsiych, zwiaszeza osob
slaruych, chorych, nrepeinosprawnych i samomych, pozwoii na zahezpieczcmc ich
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podsinwowycn potrzeb. w tym sianie rzeczy .rje się Jak najbardziej zasndnc siworzonre
Programu Oslonowcgo Minsiu i Gminy w spra ic dozywrnmu Doświadczenie Miejsko-
Gmlnncgo osrodka Pomocy Spolecznej w ulinojocku z ul nnprzedniclr, w zakresie rcalizncji
nicpron' znyclr form pomocy wskazklią. iz mkie rozwiazanie poslrzcganc jcsl w odbiorze
spole .nym jako właściwe i gwaraniujnce racjonalne uykorzysiywonic srodkow rnunsowycli
przcznnczanyoli na ten cel.

PODMIOTY REALIZUJĄCEPROGRAM

Progrnm w zakresie modułu l realizuje Miejsko-GminnyOśrodek Pomocy Spulecznej w
glinojecku jako samorzodo u jednoslka pomocy spolecznoj we wspolpracy z innym.
jednosxkan szkoly. przedszkolal. oraz przy wspólpmcy jednoslek prowadzonych przez inno
miasta | gminy.. Realizalurem modulu 3 Programu są organy prowadzacc publiczne szkoly.
Koordynatorem Prugmmujest Burmisrrz Mi ra i Gminy Glinojeck.

ZAKRES PODMIOTOWY 1 PRZEDMIOTOWYPROGRAMU

w mrnacli modulu l Programu udziela się Waparcld dzieciom do czasu podjęcia nauki w
sikole podslawowej nmz uczniom do czasu ukuńczenla nauki w szkolc ponadpodsrnwowej
lub w sokole ponadgimnazjalne—L

w szczcgolnie uzasadnionych przypadkach. gdy uczcn albo dziecko wyraza clieć zjedzeniu
posilku. odpowiodnio dyrcklor szkoly, inforrnujc ośmdek pomocy spolecznej o polrzebie
ndz lena pomocy w formie posilku. Przymauie iakiej pomocy odbywa sie bez wydmie
decyzji ndminislracyjnoj przyznając ' posilek oraz bcz przeprowadzania rodzinncgowywiadu
s'rodowiskowcgo. Przy czym liczba dzieci i uczniow, kro'ra ma być uleelona pomoc w nlw
sposób. nie może przekroczyć 20% liczby i uczniów dozyoranycn w szkomolr no lerenie
Miaslo . Gminy Glinojeck w poprzednim miesiącu kalcndnrzowym.

w ramacn modulu z Progmmu udziela się wsparcio w pos-uci posilku, Świadczenia
pienieznego na zakup posilku lub Żywrmściy świadczenia rzeczowego w posraci pmduklów
zywnosciowych osooom speln „ yrn vmrunki olrzymania pomocy wsknzarlc w usiawre z
dnm IZ marca 2004 r. o pomocy spoieczncj oraz spelniajacym kryterium dochodowe w
wysokości 150% kryierium. o kiorym mowa w mi :; w/w uslawy, osobom i rodzinom
znajdujacym sic w syluacjach wymienionych w on. 7 usmwy z dnia 12 marca 2004 r„ o
pomocy spolccznej.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Prugmm j : i'manaowany zc srodkow wlasnycn Minsm i Gminy Glinojeck ornz donacji z
budżelu parisrwa ouzymantj w ramaclr donnansowanrn wiekilelniego rządowego programu
„.Posrlek w szkole r w domu" na lala ZOI 9.2023.

MON] l'ORlNU PROGRAMU

z realizacji Programu sporządznm jesr kwanulnn | roczna inronnuoju, będąca elememem
skladooym rozliczania wiclolcmiogo rządnwegn programu „Pi k w szkole i w domu" na
lala zaw-2023 przyjerego Uchwałą nr mo Rady Miniclrow z dnia ls pazdziernika 20m r
(MJ-'. zzmx r, poz. lum).

PRZEWU lwicy „m
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Uzasadnienie

sze, iicnwniy Jesi konieczne zuwagi na uchwalanie przez Radę Minisiidw Uchwaly iii
mi: zdnia is październikazma roku w sprawie usisnomsnin Wielolell :ge mdawcgo pmgramu ”Posiłek
wsumie iw domu" na isii 2019-2023 oraz wcsin upewnienia uspokojenia podsuwowych poi/„zb
by'nwych , mieszkańców M tbla iGmiu) Giiniiiedk. Uchwala in ma Ridy Minisirów : iiiiii
15 pazdziernika 2013 [Oku wchodzi w zycie z dniein i siycznid zm v roku jednocwsmz uchylając Uchwałę
iii 221 Rady Minisiidw zdnia mgmdiiis zm: mku Wspmwie usianunisnid Wielolelniega pmgiiinii
wspinania finansowego gmin wmmsie iioiywnns .I'nmuc pańslwa Wukmsle ddzywisiiis" nii Jam
zawznzo

Progi—„ini „Pasilck w slimie iw diini jest odpmvicdzą na poimby gmp spułecmycli. gdyz zapewnia
paincie zarówno osobom słarslym, nlepelnospmwnym,ii niskich dechudnch, iak i dzieciom w trakcie iiiiiiii
wknwcj, kiem wychowują się w rodzinach maidniqcycii się wimdnq sylunqi. isioinyin elememem
Programu jest zapewnienie miodziezy vi WI ku sminym Zjedmllia gorącegu posilku przygomwanegn
wsloiówce sńmluej. Takie rozwiqmnie daje bowiem więksm kontroli; mad jakością kupowaiych
pmduklów, z których przygnlowywancsą posiiki omz nad procesnm ich przyguluwywdnld.

w iwiąmi z powyuzyni podjęcie niniejszej uchwały Jesl uzasadniona
Spnmdziia-
Sosińska 'I'eresa- KiemwnikMGOPS w Glinojecku
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