
 

 

UCHWAŁA NR 19/III/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI 

z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie 

dożywiania” na lata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) 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. 2018 poz. 1007), 

Rada Miejska w Blachowni 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia 

w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 249/XXXIX/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni 

 

 

Paweł Hreczański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2018 r.

Poz. 8147



Załącznik do uchwały Nr 19/III/2018 

Rady Miejskiej w Blachowni 

z dnia 13 grudnia 2018 r. 

 

Program osłonowy „Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie dożywiania”  

na lata 2019-2023 

I.  Podstawa prawna programu: 

1. Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) Program „Pomoc dla mieszkańców Gminy 

Blachownia w zakresie dożywiania” na lata 2019- 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 

pkt 4 ustawy o pomocy społecznej i dotyczy realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Program powstał w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007). 

II.  Cele programu: 

1. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz rodzin o niskich dochodach. 

2. Cele szczegółowe: 

a) poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

b) poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

c) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

III.  Zadania programu: 

1. W ramach programu udziela się wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej 

i uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

gdy dziecko albo uczeń wyraża zamiar spożycia posiłku, bez względu na dochód, odpowiednio dyrektor 

przedszkola lub szkoły informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni o potrzebie udzielenia 

pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego oraz bez wydawania decyzji administracyjnej, przy czym pomoc ta ma charakter pomocy 

doraźnej. 

2. W ramach programu przyznaje się pomoc osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w formie świadczenia 

pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc jest przyznawana po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz wydaniu decyzji administracyjnej. 

W sprawach nieuregulowanych w Programie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy 

społecznej i aktów wykonawczych do tej ustawy. 

IV.  Podmioty realizujące Program: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni 

2. Publiczne oraz niepubliczne szkoły i przedszkola, do których uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkałe 

na terenie Gminy Blachownia. 

V.  Źródła finansowania Programu: 

Program będzie finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej 

w ramach dofinansowania wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

VI.  Monitoring programu: 

Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” 

i przedstawianie ich Wojewodzie Śląskiemu. 
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