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Dotyczy: dofinansowania do posiłków w szkołach

Odpowiadając

na

interpelację

września

z dnia 23

2020r. w w/w sprawie udzielam

następujących wyjaśnień:

Ad.1.

Gmina Jastrzębie-Zdrój od roku 2019 realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole
i w domu" ustanowiony na lata 2019-2023 w zakresie
Modułu

budżetu państwa

w ramach Programu

gminy w kwocie nie niższej

niż

było

młodzieży

oraz

pieniężne (zasiłki

zagwarantowanie udziału

środków własnych

40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Fmmami udzielanej pomocy w ramach Programu

lub

1 - dla dzieci i

2 - dla osób dorosłych. Warunkiem otrzymania przez gminę w danym roku kalendarzowym

dotacji z

życia,

Modułu

są

nie tylko

posiłki,

ale

również świadczenia

celowe) na zakup posiłku lub żywności. Adresatami programu są dzieci do 7 roku

uczniowie do czasu ukończenia

niepełnosprawne.

szkoły

ponadginmazjalnej oraz osoby

Decyzja o przyznaniu pomocy w zakresie

dożywiania

dorosłe,

starsze, chore

podejmowana jest na

podstawie dokumentów przedstawionych przez potrzebujących, z zachowaniem ostrożności rażącego
upublicznienia obaw potencjalnych
zniechęceniem

przed naznaczeniem

biedą

oraz przed

ich do korzystania z pomocy w ogóle.

Dodatkowo Rada Miasta
osłonowego

świadczeniobiorców

Jastrzębie-Zdrój podjęła uchwałę

w zakresie programu

rządowego „Posiłek

w sprawie ustanowienia programu

w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

który to pogram przewiduje wsparcie poprzez zapewnienie posiłku dzieciom i uczniom wyrażającym
chęć

jego zjedzenia w przypadku nie

o pomocy

społecznej warunkujących

spełnienia

otrzymanie

przez w/w

wymagań określonych

świadczenia

oraz nie

spełnienia
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w ustawie
kryterium

dochodowego w

wysokości

150% określonego w mi. 8 ust. 1 ustawy o pomocy

dzieci i uczniów, którym udziela się pomocy w
liczby uczniów i dzieci
miesiącu

dożywianych

w

powyżej

szkołach

Liczba

opisany sposób, nie może przekroczyć 20%

i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim

kalendarzowym.

Miasto Jastrzębie-Zdrój
i w domu" - organizacji

decyzją PM nie przystąpiło

stołówek

oraz miejsc

do 3 Modułu Programu „Posiłek w szkole

spożywania posiłków

obowiązkowy wkład

finansowy lub rzeczowy organów

środków niezbędnych

do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Ponadto zaznacza
programy

rządowe

się, iż

pn. ,,Pomoc

od 2019r. program w zakresie
15

społecznej.

października

Miasto

państwa

prowadzących szkoły

Jastrzębie-Zdrój realizowało także

w zakresie

dożywiania

dożywiania"

na mocy nowej

w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który nie

uchwały

zmienił

w

zakładał

wysokości

20 %

poprzednie wieloletnie

w latach 2006-2018,

kontynuując

Rady Ministrów nr 140 z dnia
rządowego

2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego

nieodpłatnych posiłków

w szkole". Program

programu

"Posiłek

zasadniczo zasady przyznawania

w stosunku do poprzednich Programów.

Ad. 2
Prezydent Miasta widzi
Jednakże

potrzebę obniżenia

prawie wszystkie nasze

kosztów

szkoły wynajmują

opłat

za

posiłki

w naszych

szkołach.

pomieszczenia firmom prywatnym (cateiing),

które ustalają koszty posiłków.
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