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UCHWAŁA NR II/12/18
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 22 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom
z terenu Gminy Maszewo na lata 2019-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 oraz 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy
Maszewo na lata 2019-2023.
§ 2. 1. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży
z terenu gminy Maszewo z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zdarza się, że dzieci i uczniowie
wymagający pomocy w tej formie nie otrzymują jej. Powodem takiej sytuacji może być brak ustawowych
kwalifikacji do bezzwrotnej pomocy, brak odpowiedniej wiedzy rodziców bądź ich niechęć do korzystania
z pomocy społecznej. Udzielenie pomocy doraźnej w formie posiłku dzieciom i uczniom wyrażającym chęć
jego zjedzenia pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych przy zminimalizowaniu
działań biurokratycznych.
2. Świadczenie w formie posiłku może przysługiwać bezpłatnie:
- dziecku do czasu podjęci nauki w szkole podstawowej,
- uczniowi do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, z terenu gminy Maszewo także wówczas,
jeżeli w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Wtedy
odpowiednio dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Maszewie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc w/w sposób, nie może przekroczyć 20 %
liczby dzieci i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim
miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
5. Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ze szkołą lub inną placówką oświatową, na
terenie której z posiłku korzysta dziecko lub uczeń z terenu gminy Maszewo odbywać się będzie na podstawie
pisemnej informacji złożonej przez dyrektora szkoły lub przedszkola o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku. Natomiast rozliczenie kosztów dożywiania odbywać się będzie na podstawie przedłożonego
w Ośrodku Pomocy Społecznej rachunku lub faktury.
§ 3. Nad realizacją pomocy wskazanej w § 2 czuwał będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
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§ 4. Program finansowany będzie w ramach środków przeznaczonych na realizacje ustanowionego
Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M. P.
z 2018 r. poz. 1007).
§ 5. Monitoring realizacji programu odbywać się będzie w oparciu o kwartalną i roczną informację
składaną Wojewodzie z realizacji wykonania programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” oraz o analizy własne sporządzane przez OPS Maszewo.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maszewo.
§ 7. Traci moc Uchwała NR XXX/173/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie
wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu Gminy Maszewo
w latach 2014-2020.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
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