
UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY MURÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „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  (j. t. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, z późn. 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 z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr III/20/2018

Rady Gminy Murów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PROGRAM OSŁONOWYW ZAKRESIE DOŻYWIANIA

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

Podstawa prawna programu:

Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” utworzony zostaje na podstawie:

-art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.)

-Uchwały 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).

-Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Murów.

Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach
lub znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowanie właściwych
nawyków żywieniowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad
jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich
przygotowywania.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:

Ze środków niniejszego Programu udziela się wsparcia:

- ·dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponad podstawowej lub ponadgimnazjalnej,

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela posiłku i informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji
administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy
czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 %
liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Finansowanie programu:

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach
dofinansowania wieloletniego programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

Monitoring programu:

Roczną informację o realizacji Programu wójt przekazuje do wojewody w terminie do dnia 20 stycznia
następnego roku.
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