
UCHWAŁA NR XXXIX/222/14
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na 
wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 
z 2013r. poz. 182 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2013r. poz.594, poz.645 i poz.1318 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program osłonowy „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na 
wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” realizowany w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, ustanowionego Uchwałą 
Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P.2013.1024 ), zwany dalej Programem. 

§ 2. 1. Celem Programu jest działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 
ograniczenie zjawiska niedożywienia oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

2. W ramach Programu udziela się wsparcia w formie posiłku: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole gimnazjalnej.

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy. 

2.  Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu jako samorządowa jednostka 
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( szkoły 
podstawowe, gimnazjum, przedszkole).

§ 4. 1. W ramach realizowanego Programu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko lub uczeń 
wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje GOPS w Biesiekierzu 
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

2. Informacja dyrektora o udzieleniu pomocy w formie przyznania posiłku przekazywana do Ośrodka zawiera: 

1) imię i nazwisko dziecka/ucznia; 

2) numer PESEL dziecka/ucznia; 

3) adres zamieszkania dziecka/ucznia; 

4) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia; 

5) datę, od której dziecko/uczeń korzysta z pomocy w formie posiłku;

3.  Przyznanie pomocy w formie posiłku odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek 
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

4.  Po zakończeniu miesiąca, w którym spożywane były posiłki przez dzieci i uczniów, dyrektor przedkłada 
w GOPS Biesiekierz listę dzieci i uczniów, liczbę spożytych przez nich posiłków w przyjętym okresie 
rozliczeniowym oraz koszt jednego posiłku. 

5.  GOPS Biesiekierz pokrywa koszty posiłków na podstawie listy, o której mowa w ust. 4.

§ 5. 1. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono ww. pomocy zgodnie z wymogami ustanowionego 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P.2013.1024) - nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów 
dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

2.  Nadzór nad liczbą dzieci i uczniów spożywających posiłki w związku z procentowym udziałem pomocy 
udzielanej w myśl § 4 prowadzi GOPS w Biesiekierzu.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 02 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Biesiekierz 

Jan Balcerzak
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