
UCHWAŁA NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 27 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 z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt 14 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia 
programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu 
objętych wieloletnim rządowym "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019-2023.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Załącznik do uchwały Nr III/27/18

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w szkole lub 
przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy 
w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.

2. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 1, nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 
wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.

3. Środki na zakup posiłku, o których mowa w pkt 1, są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na 
podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby 
spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1, nie może przekraczać 20 % liczby 
uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym, a we wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca
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