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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na 
wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "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 (t.j.Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693, 2192, 2245, 2354) Rada Gminy Przerośl uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań w zakresie 
określonym w ustawie o pomocy społecznej, w tym również kryterium dochodowego, a wyraża chęć zjedzenia 
posiłku odpowiednio dyrekto   r szkoły lub przedszkola informuje pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przerośli o potrzebie udzielania pomocy w formie posiłku.

2. Informacja dyrektora szkoły lub przedszkola o potrzebie przyznania posiłków, która jest przekazywana 
do Ośrodka winna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania dziecka, imię i nazwisko rodzica bądź 
opiekuna prawnego oraz datę udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz 
bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym spożywane były posiłki przez dzieci i uczniów, o których 
mowa w ust. 1 dyrektor szkoły, przedszkola lub podmiot realizujący dożywianie przedkłada w Ośrodku listę 
uczniów lub dzieci, ilość spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz koszt jednego posiłku.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli pokrywa koszty posiłków, o których mowa w ust. 1 na 
podstawie listy.

§ 2. 1. Liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach 
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby 
z miesiąca czerwca.

2. Nadzór nad liczbą dzieci i uczniów wraz z procentowym udziałem pomocy udzielanej w formie 
przyznania posiłku prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 4. Traci moc uchwała NR XXVII/200/2014 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 27 lutego 2014 r.                          
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.(Dz.Urzęd.Woj.Podl. z 2014r. poz. 981)
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zygmunt Dyczewski
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Uzasadnienie

Udzielanie pomocy w formie posiłku w szczególnie uzasadnionych przypadkach bez przeprowadzania
wywiadu środowiskowego ograniczy zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży. W związku z tym objęcie
dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych
potrzeb żywieniowych.

Wytyczne Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (rozdz. III) w przyjętej uchwale
Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 określają, że udzielenie pomocy dla ucznia lub dziecka w formie posiłku na wniosek dyrektora
szkoły lub przedszkola uwarunkowane jest przyjęciem przez gminę programu osłonowego. Wobec
wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się za zasadne podjęcie stosownej
uchwały.
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