
 
Uchwała Nr IV/18/2018

Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w
Gminie Solec-Zdrój  ,,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
(Dz. U t. j. .z 2018r poz 994., t.j z późn.  zm., art. 17 ust.2 pkt.4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia
12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz.U t. j. z 2018 r poz.1508, tj.  z późn. zm.)

Rada  Gminy w Solcu-Zdroju
uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój   ,, Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                        § 2

     Wykonanie  uchwały powierza  się  Wójtowi  Gminy  Solec-Zdrój  oraz  Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju . 

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Solec-Zdrój  NR XXXII /181/2014 z  dnia 13 marca 2014 r
w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020.

§4

     Uchwała  wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego  

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek



U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr IV / 18 / 2018
Rady Gminy w Solcu-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie 
zjawiska niedożywienia  dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy , gdy uczeń albo dziecko 
wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje 
ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym 
liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i 
przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem 
przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz 
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę 
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który
takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał. Ustawa o pomocy społecznej daje 
możliwości tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na 
żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i 
rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia 
podstawowych potrzeb życiowych. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest
uzasadnione.  


