
UCHWAŁA NR III/14/2018
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom 
w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem 

"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. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 i 1693), Rada Gminy Bierawa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do 
posiłku w szkole lub przedszkolu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/271/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  w zakresie dożywiania  „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Bierawa

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PROGRAM OSŁONOWY Z ZAKRESU POMOCY UCZNIOM  ALBO DZIECIOM
W DOSTĘPIE DO POSIŁKU W SZKOLE LUB PRZEDSZKOLU

§ 1. Program  osłonowy z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub 
przedszkolu jest realizowany w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023, określonego w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia  15 października 2018r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 
z 2018r. poz. 1007).

§ 2. 1. Program skierowany jest do zamieszkujących Gminę Bierawa:

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

2) uczniów - do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

2. W przypadku gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub 
przedszkola informuje pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku.

3. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 2 przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń 
albo dziecko nie spełnia warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego w wysokości 150 % kryterium, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.

4. Przyznanie pomocy, której mowa w § 2 ust. 2, nie wymaga  wydania decyzji administracyjnej 
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 3. Liczba dzieci i uczniów, którzy mogą skorzystać z posiłku na zasadach określonych w § 2 ust. 2, 
nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych wydanych 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie,  a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca 
czerwca. 

§ 4. Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie jako samorządowa jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej przy udziale innych samorządowych jednostek organizacyjnych gminy 
(przedszkola, szkoły).
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