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Poz. 9088
UCHWAŁA NR IV/29/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Zakliczyn.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz 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 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w
szkole” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007), Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program osłonowy „ Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Zakliczyn o treści jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XL/403/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie
ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Gminny program
pomocy w zakresie dożywiania w gminie Zakliczyn na lata 2014-2020”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Moj
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Załącznik do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.
PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
W GMINIE ZAKLICZYN
I.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU:

1. Podstawę prawną przyjęcia programu stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz.1508, z póź.zm.).
2. W programie uwzględniono zapisy 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 2014-2023 (
M. P .poz.1007).
II. CELE PROGRAMU
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży.
III. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których
mowa w pkt III.1.1, wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zakliczynie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
2. Przyznanie doraźnej pomocy, o której mowa w pkt III.1, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt III.1, nie może przekroczyć 20 %
liczby dzieci i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Zakliczyn
w związku z realizacją pkt III.1.1wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata
2019 -2023.
4. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie i placówki oświatowe z terenu
Gminy.
5. Program finansowany jest ze środków własnych Gminy Zakliczyn oraz z dotacji z budżetu państwa
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
IV. MONITORING PROGRAMU
Informacja o sposobie realizacji programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, składanym Radzie Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Moj

