
UCHWALA NR .......... „ .. ./18 

RADY MIE.JSKIEJ \V OPOCZl'IE 

z dnia .„ ............................. 2018 r. 

w spra-wie uchwalenia \vieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie 
dożywiania" 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) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 

2192), w związku z Uchwałą nr 140 Rady rvfinistrÓ\V z dnia 15 października 2018 r. 

w sprav.1.e ustanov.;ienia wieloletniego rządO\vego programu „ Posiłek \N szkole i w domu" na 

lata 2019-2023 (M. P. z 20 l 8r. Poz. 1007) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się vtieloletni gminny „Program osłonmvy \V zakresie doży'ł.-iania" na lata 2019-

2023. 

§ 2. Program obejmuje swoim zas1ęg1em mieszkańcÓ\V Gminy Opoczno, Z\vaneJ dalej 

„Gminą". 

§ 3. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

§ 4. Program realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zwany dalej 

,Dśrodkiem" jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi 

samorządowymi jednostkami organizac)'jnymi gmmy tj. przedszkolami, szkołami 

podstawm;\;Tymi, a także szkołami lub przedszkolami prmvadzonymi przez inne samorządy 

gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły bądź przedszkola niepubliczne, do których 
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy, zv.anymi dalej "realizatorami Programu". 
Koordynatorem Programu jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. 

§ 5. W ramach Programu udziela się \vsparcia: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki \V szkole podstmvov;ej, 

- uczniom do czasu ukończenia nauki \V szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. 

§ 6. Wsparcia udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy kr)1eriurn 

dochodowe wynikające z art. 8 ust. 1 ustav:,ry z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

zostanie przekroczone pmvyżej 150 %, a uczeń albo dziecko zamieszkujące na terenie Gminy 

Vv'}'Taża chęć zjedzenia posiłku. 

§ 7. Dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Ośrodek o potrzebie udzielenia 

pomocy w formie posiłku na podsta\A.'ie pkt III.1 ,.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. 

§ 8. Liczba dzieci i uczniów, którym,,, dan)•1n miesiącu udzielono pomocy zgodnie z ust. 2 

nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i w przedszkolach 

na terenie Gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

§ 9. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek 

oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego Vl)'\Viadu środmviskowego. 

§ 1 O. Monitoring Programu jest prowadzony w formie sprawozdań rocznych, będących 
elementem składmvym rozliczania wieloletniego rządo\vego Programu „Posiłek w szkole 

i w domu" na lata 2019- 2023. 

§ 11. Program osłonowy jest finansowany ze środków \Vłasnych Gminy Opoczna oraz dotacji 

z budżetu pa11stwa 

§ 12. Traci moc uchwała nr XXXIX/376114 Rady Miejskiej \V Opocznie z dnia 31 stycznia 
2014 r. w sprav,1ie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzov.'i Opoczna, 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzie1miku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Anna Zięba 



UZASADNIENIE 

Rada Ministrów ustanO\viła Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. wieloletni 
rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), 
który zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 
2014-2020. Program prze-vviduje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń 
albo dziecko nie spełnia \Vymagań tj. dochód przekracza 150% kryterium, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a wyraża chęć zjedzenia 
posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej 
o potrzebie udzielenia pomocy vv formie posiłku. 

Przyznanie vd\v pomocy jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę 

odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustavvy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i nie \vymaga v.rydania decyzji administracyjnej 
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego. \V związku 
z powyższym istnieje konieczność podjęcia w/\v uch\vały. 

Przedłożona uchwała pozwoli na realizację powyższego programu do roku 2023 r. 
i zastąpi Uchwałę m XXXIX/376114 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonmvego -vv zakresie dożywiania ,0Pomoc 
Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 


