
UCHWAŁA NR III/8/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku 
dla dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w zw. z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, poz. 1693 i poz. 2192) Rada Miasta Rawa Mazowiecka 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Osłonowy Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci 
i młodzieży na lata 2019 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/274/2014 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 
2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży na lata 2014 – 2020 (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 poz. 2266).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska
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Załącznik do uchwały Nr III/8/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Program Osłonowy Miasta Rawa Mazowiecka
w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Podstawą realizacji Programu jest art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej. Przepis ten zezwala gminie na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

II. CEL PROGRAMU
Ustawa o pomocy społecznej określa zadania, do których realizacji zobowiązane są samorządy, a także

katalog świadczeń, które mogą być udzielane przez pomoc społeczną. Jednym z tych zadań, zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 14 jest dożywianie dzieci. Oznacza to, iż obowiązkiem gminy jest udzielenie takiej formy pomocy na
warunkach wynikających z tej ustawy.

Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a
niniejszy Program dopełni działania w zakresie realizacji zadania obowiązkowego gminy stanowiącego, iż do
zadań tych należy dożywianie dzieci.

Celem Programu jest ochrona poziomu życia dzieci i młodzieży i tworzenie warunków do zapewnienia
im posiłku, w szczególności w sytuacji gdy są one tego posiłku pozbawione.

III. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU
Ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji

życiowej pod warunkiem spełnienia przesłanek udzielenia takiej pomocy zawartych w przepisach ustawy.
Objęcie dziecka pomocą w formie dożywiania najczęściej ma miejsce na wniosek rodzica. Może także nastąpić
w konsekwencji rozeznania przez pracownika socjalnego potrzeb w środowisku.

W latach 2014 – 2017 w ramach realizacji zadania gminy oraz dotychczasowego Programu
Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014 objętych było
odpowiednio:
- w roku 2014 - 229 dzieci i młodzieży,
- w roku 2015 - 191 dzieci i młodzieży,
- w roku 2016 - 151 dzieci i młodzieży,
- w roku 2017 - 119 dzieci i młodzieży.
Wprawdzie malejąca liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą w formie opłacenia posiłku przez gminę może
świadczyć o poprawie sytuacji rodzin i samodzielnym zaspokajaniu potrzeb w tym zakresie, to jednak
tworzenie warunków chroniących poziom życia dziecka i zapobieganie ewentualnym sytuacjom niemożności
zjedzenia w ciągu dnia gorącego posiłku jest zasadne.
Program osłonowy pozwoli na objęcie ochroną tej grupy dzieci i młodzieży, która co do zasady nie jest objęta
bezpośrednio świadczeniami pomocy społecznej, lecz ich sytuacja rodzinna wskazuje na potrzebę udzielenia
wsparcia w formie posiłku. Umożliwi objęcie pomocą tego dziecka, które w ocenie odpowiednio dyrektora
szkoły, przedszkola, żłobka powinno w tym szczególnie uzasadnionym przypadku być objęte pomocą w formie
posiłku.

III. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM
Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Podmiotem bezpośrednio realizującym Program jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie

Mazowieckiej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z placówkami oświatowymi.
Do zadań podmiotów realizujących Program należy:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
- planowanie wysokości środków finansowych na realizację Programu,
- przestrzeganie zgodności Programu z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej oraz wieloletnim
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rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
- przygotowywanie informacji o sposobie realizacji Programu
b) placówki oświatowe
- diagnozowanie dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką placówki pod względem potrzeby objęcia
dziecka pomocą
- informowanie ośrodka pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Bezpośrednim beneficjentem Programu jest dziecko – wychowanek żłobka, przedszkola, uczeń szkoły
podstawowej lub średniej dla którego miejscem zamieszkania jest miasto Rawa Mazowiecka.
2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, a w szczególności trudnej sytuacji życiowej rodziny
dziecka lub ucznia, gdy uczeń lub dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły,
przedszkola, żłobka informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej o potrzebie
udzielenia dziecku pomocy w formie posiłku.
3. Na podstawie wniosku dyrektora szkoły, przedszkola lub żłobka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rawie Mazowieckiej pokrywa koszt posiłku, a przyznanie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów którym udzielono pomocy w związku z realizacją postanowień niniejszego
Programu nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i
przedszkolach na terenie miasta Rawa Mazowiecka w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu
wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
5. W przypadku wyczerpania limitu liczby dzieci i uczniów objętych pomocą na wyżej wymienionych
zasadach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje o tym fakcie dyrektorów szkół i przedszkoli.

V. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program Osłonowy Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży

na lata 2019 - 2023 będzie finansowany ze środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka - Dział 852 Pomoc
Społeczna Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 3110. Przewiduje się również możliwość pozyskiwania
środków finansowych z innych źródeł, a w szczególności dotacji z budżetu państwa w ramach wsparcia
finansowego przez Rząd gmin w realizacji tego zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego Programu jest ustalana odrębnie dla każdego roku
budżetowego.
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