
UCHWAŁA NR 69/III/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Miasta Lublin „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 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się program osłonowy Miasta Lublin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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I. Podstawa prawna Programu

Wieloletni program osłonowy Miasta Lublin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
zwany dalej  „Programem”,  jest  programem osłonowym w rozumieniu  art.  17 ust.  2 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn.
zm.) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 tej ustawy. Program będzie realizowany w latach 2019-
2023 na terenie  Miasta Lublin w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.
uchwały 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), zwanej dalej „uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 r.”.

II. Cel Programu

Celem  Programu  jest  ograniczenie  zjawiska  niedożywienia  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin
o niskich  dochodach  lub  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  oraz  zapewnienie  posiłku
dzieciom  i  uczniom  wyrażającym  chęć  zjedzenia  posiłku  bez  konieczności  wydawania
decyzji administracyjnej.
Program jest elementem polityki społecznej Miasta Lublin w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu

W 2017 r. wsparciem w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020 objętych zostało 9 074 osoby, w tym 3 574 dzieci.
W 2017 r. w ramach realizacji dożywiania w trybie udzielania pomocy w formie posiłku, bez
potrzeby  wydawania  decyzji  administracyjnej  oraz  przeprowadzania  wywiadu
środowiskowego, objęto wsparciem 376 dzieci.
W  2018  r.  liczba  korzystających  z  pomocy  w  ramach  Programu  utrzymywała  się  na
podobnym poziomie.
Warunki  bytowe  i  ekonomiczne  rodzin  uniemożliwiające  zaspokojenie  podstawowych
potrzeb, niekorzystnie wpływają na ich funkcjonowanie. 
Rodzina,  zmagająca  się  z  problemem  ubóstwa,  które  dotyka  wszystkich  sfer  życia
codziennego,  nie  jest  w  stanie  zapewnić  dziecku  prawidłowych  warunków  rozwoju
i wychowania.
Objęcie dzieci i uczniów zgłaszanych do udzielenia pomocy w postaci posiłku pozwoli na
zaspokojenie ich  podstawowych potrzeb żywieniowych.
W tym stanie sprawy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na terenie
Miasta Lublin,  jego  wprowadzenie jest zasadne.

3

Id: 07BB61A7-9E2F-4088-B7B1-CB7A37DA78B5. Podpisany Strona 4 z 6



IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

1. W  ramach  Programu  udziela  się  wsparcia  w  formie  posiłku  dzieciom  do  czasu
podjęcia  nauki  w  szkole  podstawowej  oraz  uczniom  do  czasu  ukończenia  nauki
w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  gdy  uczeń  lub  dziecko  nie  spełnia
wymagań,  o  których  mowa  w  Programie,  a  wyraża  chęć  zjedzenia  posiłku,
odpowiednio  dyrektor  szkoły  lub  przedszkola  informuje  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Rodzinie w Lublinie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, na podstawie
pkt. III.I. „Moduł dla dzieci i młodzieży” wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 r.

3. Po otrzymaniu  informacji  od dyrektora  szkoły lub przedszkola pracownik socjalny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Lublinie  jest  zobowiązany zdiagnozować
sytuację  rodziny  pod  kątem  zasadności  objęcia  ucznia  albo  dziecka  wsparciem
społecznym. 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie po uprzednim sprawdzeniu, czy został
spełniony warunek,  o którym mowa w pkt.  2,  pisemnie  informuje przedszkole lub
szkołę o możliwości objęcia dziecka lub ucznia dożywianiem.

5. Udzielenie powyższej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
przyznającej  posiłek  i  ustalenia  sytuacji  rodziny  w  drodze  rodzinnego  wywiadu
środowiskowego.

6. Liczba dzieci i uczniów, którym można przyznać pomoc nie może przekroczyć 20%
liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie
Miasta  Lublin  w poprzednim miesiącu  kalendarzowym,  a  w miesiącu  wrześniu na
podstawie tej liczby z miesiąca czerwca.

V. Realizatorzy Programu

Program  realizuje  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie  jako  jednostka
organizacyjna pomocy społecznej Miasta Lublin we współpracy z innymi samorządowymi
jednostkami  organizacyjnymi  gminy  (przedszkola,  szkoły  podstawowe,  gimnazja,  szkoły
średnie)  oraz  podmiotami  prowadzącymi  szkoły lub  przedszkola  niepubliczne,  do których
uczęszczają  dzieci  i  młodzież  z  terenu  Miasta  Lublin.  Program  dotyczy  również  szkół
artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki.
Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

VI. Źródła finansowania Programu

Program  jest  finansowany  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,  przyjętego  uchwałą  Nr  140  Rady  Ministrów  z  dnia
15 października 2018 r.
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VII. Monitoring Programu

Z realizacji Programu sporządzana będzie kwartalna i roczna informacja, stanowiąca element
składowy rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023, przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
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