
Projekt: VI/35 

 

UCHWAŁA Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Radymnie 

z dnia …………….. 2019 r. 

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania w 

Mieście Radymno „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 poz. 994 ze zmianami), art. 17 ust 2 pkt 4 i art. 110 ust 10 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami), Rada Miejska w 

Radymnie uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania w Mieście Radymno „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Radymnie 

(---) 

Andrzej Pacek 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania w Mieście Radymno „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 

 

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega 

do wyłącznej właściwości rady gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy. 

Projekt niniejszej uchwały został przedłożony w związku z tym, iż dnia 15 października 2018 

r. została podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje w 

sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i 

młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wydania 

decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w 

sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i 

przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Warunkiem udzielenia takiej pomocy i finansowania jej przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radymnie jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego na 

podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zgodnie z 

powyższym artykułem do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z 

zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i 

realizacja programów osłonowych. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały, regulującej kwestię dożywania w 

oparciu o program osłonowy „ Posiłek dla dzieci i jest uzasadnione. 


