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RF.0012.3.1.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odbytej w dniu 7 stycznia 2019r. w godz. 14.30-15.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy

w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Woroch Jacek,
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia,
3. Gmerek Monika,
4. Szczepaniak Filip,
5. Nawrot Romuald,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Olschak Alicja – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,
2. Rzepczyński Jan – radny.

Przewodniczącym zebrania został wybrany radny Jacek Woroch. Przewodniczący  Jacek
Woroch, powitał członków komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek
obrad posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał na V Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie
się w dniu 10 stycznia 2019 r.

a) w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.

c) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Ad.1. Omówienie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole

i w domu” na lata 2019 – 2023.
Przewodniczący J. Woroch poprosił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej A. Olchak
o przedstawienie projektu uchwały. Kierownik A. Olchak przedstawiła podstawy prawne
oraz założenia programu.
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży.
Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą
udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor
szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
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Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie
rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Ustawa o pomocy społecznej daje możliwości tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu
gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących
w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
§ 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
1. Gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i domu” jest programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 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 14 ustawy o pomocy społecznej.
2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Dolsk, w związku z ustanowieniem
przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).
3. Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców miasta
i gminy Dolsk.
§ 2. CEL PROGRAMU
Celem gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” jest :
1) ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych nawyków
żywieniowych.
2) pomoc osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.
§ 3. DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
1. Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, w szczególności osobom samotnym, chorym, w wieku
podeszłym lub niepełnosprawnym.
2. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium, o którym mowa w
art. 8 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko korzystające z zajęć w szkole
lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela
pomocy w formie posiłku, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dolsku. Liczba dzieci i uczniów którym ma być udzielona pomoc w tej formie nie może
przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu na podstawie decyzji administracyjnych, a w miesiącu wrześniu
tej liczby z miesiąca czerwca.
§ 4. REALIZATORZY PROGRAMU
Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku we współpracy z innymi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, przedszkola) oraz
placówkami edukacyjnymi lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne
i powiatowe, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Dolsk. Koordynatorem
programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

§ 5. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program jest programem wieloletnim finansowanym w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, środki na jego realizację pochodzą ze środków własnych
gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego
programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
§ 6. MONITORING PROGRAMU
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Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja przekazywana do Wojewody do 20 stycznia
roku następnego, która jest elementem składowym rozliczenia wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie
akceptacji przedstawionego projektu uchwały:
Wyniki głosowania:

1. Woroch Jacek - za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip - za
5. Nawrot Romuald – za

Komisja zaakceptowała 5 głosami „za” przedstawiony projekt uchwały.

b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.

Przewodniczący J. Woroch poprosił również Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej A. Olchak
o przedstawienie projektu uchwały. Podwyższenie kryterium dochodowego oznacza wzrost  kwoty
z 701,00 zł  do 1051,50 zł oraz z kwoty 528,00 zł do kwoty 792,00 zł.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego,
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca
2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej). W dniu 15 października 2018 r. została podjęta uchwała Nr 140 Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu
zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Adresatami w/w programu są m.in.:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.
Na pytanie radnej M. Gmerek ile dzieci korzysta z programu, A. Olschak poinformowała, że na terenie
naszej gminy ok. 62 dzieci zostało objętych programem. Jednocześnie Kierownik A. Olschak
poinformowała, że z ministerstwa otrzymujemy dofinansowanie w wysokości 60 %, a wkład własny
gminy musi być zapewniony na poziomie 40%.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji J. Woroch przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w sprawie akceptacji przedstawionego projektu uchwały.
Wyniki głosowania:

1. Woroch Jacek - za
2. Czaplicka Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip - za
5. Nawrot Romuald – za

Komisja zaakceptowała 5 głosami „za” przedstawiony projekt uchwały.

c) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
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w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Kierownik OPS A. Olschak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego,
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł. dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł. na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej). Uchwałą Nr 140 z dnia 15.10.2018 r. Rada Ministrów ustanowiła
wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który będzie
obowiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie w tej dacie utraci moc dotychczas obowiązująca
uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138).
Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” gmina udziela wsparcia osobom spełniającym
warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe
w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Adresatami programu są m. in.:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore oraz niepełnosprawne.
Wskazana uchwała przewiduje odstąpienie od żądania zwrotu wydatków od ww. osób i rodzin,
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego objętych wsparciem w ramach
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji J. Woroch przeprowadził głosowanie w sprawie
akceptacji przedstawionego projektu uchwały.

1. Woroch Jacek – za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia – za
3. Gmerek Monika – za
4. Szczepaniak Filip – za
5. Nawrot Romuald – za

Komisja zaakceptowała 5 głosami „za” przedstawiony projekt uchwały.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Posiedzenia Jacek Woroch, podziękował
wszystkim obecnym za udział i zakończył wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jacek Woroch


