
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie  ustanowienia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. 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 rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustanawia się wieloletni gminny „Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 
2019-2023, zwany dalej „Programem” uwzględniający wsparcie finansowe dla gmin, określone 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, poz. 1007).

2. Program obejmuje swoim zasięgiem dzieci i młodzież, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 
zwanej dalej Gminą.

§ 2. 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez zapewnienie 
gorącego posiłku.

§ 3. 

Program na szczeblu gminnym realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, zwany dalej 
„Ośrodkiem” jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innym 
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Gminy (szkołami, przedszkolami), a także szkołami lub 
przedszkolami prowadzonymi przez inne jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotami prowadzącymi 
szkoły bądź przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Gminy 
zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

§ 4. 

1. Wsparcia w ramach Programu Gmina udziela:

1) dzieciom - do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom - do czasu ukończenia szkoły podstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których 
mowa w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Ośrodek o potrzebie udzielenia pomocy 
w formie posiłku.

Id: 9DD0707C-AEC2-426B-B5A3-6116B7006B60. Projekt Strona 1



3. Liczba dzieci i uczniów, którym w danym miesiącu udzielono pomocy zgodnie z ust. 2 nie może 
przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

4. Ośrodek po uprzednim sprawdzeniu, czy został spełniony warunek, o którym mowa          
w ust. 3 pisemnie informuje placówkę oświatową o możliwości objęcia dziecka lub ucznia dożywianiem.

5. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny 
w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 5. 

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

§ 6. 

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.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 8. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mielcu

Bogdan Bieniek
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