
UCHWAŁA NR 111/44/2018 

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie 
dożywiania" na lata 2019- 2023 

N a 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 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 2018r. poz. 1007), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni gminny „Program osłonowy w zakresie dożywiania" na lata 
2019- 2023. 

§ 2. Program obejmuje swoim zas1ęg1em mieszkańców Gminy Opoczno, zwanej 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 

„Ośrodkiem" jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi 

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gmmy tj. przedszkolami, szkołami 

podstawowymi, a także szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy 

gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły bądź przedszkola niepubliczne, do których 
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy, zwanymi dalej „realizatorami Programu". 

Koordynatorem Programu jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. 

§ 5. W ramach Programu udziela się wsparcia: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. 

§ 6. Wsparcia udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy kryterium 

dochodowe wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

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

wyraża chęć zjedzenia posiłku. 

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

pomocy w formie posiłku na podstawie 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 w danym 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 wywiadu środowiskowego. 

§ 1 O. Monitoring Programu jest prowadzony w formie sprawozdań rocznych, będących 
elementem składowym rozliczania wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019- 2023. 

§ 11. Program osłonowy jest finansowany ze środków własnych Gminy Opoczna oraz dotacji 
z budżetu państwa. 

§ 12. Traci moc uchwała nr XXXIX/376/14 Rady Miej ski ej w Opocznie z dnia 31 stycznia 
2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 
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