
  

UCHWAŁA NR IV/49/19 

RADY GMINY DZIADKOWICE 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Osłonowego „Gorący Posiłek” w Gminie Dziadkowice 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506), art. 17, ust. 2, pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529 oraz z 2019 r. poz. 271) 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 2018 r., poz. 1007) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Osłonowy „Gorący Posiłek”. 

§ 2. Gminny program osłonowy „Gorący posiłek” jest programem osłonowym w rozumieniu 

art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 14 - dożywianie dzieci. 

§ 3. Program jest przyjęty przez Radę Gminy Dziadkowice w związku z ustanowieniem  wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

§ 4. Program będzie realizowany w latach  2019 - 2023. 

§ 5. Adresatami programu są uczniowie albo dzieci z Gminy Dziadkowice, które wyrażają chęć zjedzenia 

posiłku, w przypadku których istnieje potrzeba udzielenia pomocy w formie posiłku i o których odpowiednio 

dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach. 

§ 6. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i uczniów w Gminie Dziadkowice. 

§ 7. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji 

rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.                         

§ 8. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z § 3, nie może przekroczyć 20% liczby 

uczniów, dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym. 

§ 9. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w § 3, są przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dziadkowicach na rachunek bankowy podmiotu, który przygotowuje, dostarcza lub wydaje posiłki  

po wystawieniu faktury, rachunku lub noty księgowej oraz imiennego wykazu uczniów lub dzieci, którym 

przyznano pomoc oraz liczby spożytych  posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady 

Marek Brzeziński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 2231
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