
UCHWAŁA NR III/50/2019
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielenia posiłku dzieciom 
i młodzieży na lata 2019-2023 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
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 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie udzielenia posiłku dzieciom i młodzieży na lata 
2019-2023, 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, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice

Marek Pszonak
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Załącznik do uchwały Nr III/50/2019

RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 7 lutego 2019 r.

Gminny program osłonowy w zakresie udzielenia posiłku dzieciom i młodzeży na lata 2019-2023

1. CELE PROGRAMU

1) Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży niespełniającym warunków 
otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej, a wyrażających 
chęć zjedzenia posiłku.

2. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1) Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania adresowany jest do:

a) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczęszczających do przedszkola,

b) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie objęcia 
pomocą w formie posiłku.

3) Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie posiłku.

4) Przyznanie pomocy wymienionej w ust. 3 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji 
rodziny w drodze wywiadu środowiskowego.

5) Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 4, nie może przekroczyć 20 % liczby 
uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy na podstawie programu 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

3. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach we współpracy z innymi 
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły, gimnazja), szkołami lub 
przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub 
przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie Gliwic. 

4. FINANSOWANIE PROGRAMU

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

2) Dotację na realizację działań przewidzianych programem gmina otrzyma na podstawie art. 115 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3) Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
chyba że wojewoda wyrazi zgodę na zwiększenie dotacji.

5. MONITORING PROGRAMU 

Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, przekazywana do wojewody określona w pkt VII 
ppkt 1 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  przyjętego uchwałą 
nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007). 
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