
 

Uchwała Nr IV/19/18 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gozdowo w zakresie 

                               dożywiania dzieci i młodzieży 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, poz. 1000, poz.1349 i poz.1432), 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 zm.) w związku  

z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. 

poz.1007), Rada Gminy w Gozdowie uchwala, co następuje: 

 

 

§1 Uchwala się wieloletni program osłonowy Gminy Gozdowo w zakresie dożywiania dzieci  

i młodzieży na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§2 Traci moc uchwała Nr 282/XXIX/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gozdowo w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020. 

 

 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo i Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie. 

 

 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.   

 

 

                                                                                                   

                     Przewodniczący Rady Gminy 

            

         /-/   Dariusz Śmigielski 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UZASADNIENIE    

 

do projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy 

Gozdowo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 

 

Projekt przedmiotowej uchwały został przedłożony w związku z podjęciem przez Radę 

Ministrów uchwały Nr 140 z dnia 14 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który to program od 1 stycznia 

2019 r. Spowoduje zakończenie realizacji dotychczas funkcjonującego (na podstawie uchwały Nr 221 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.) programu w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania Finansowego Gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020. 

 

Powyższy program będzie obowiązywał przez okres 5 lat, a swoim zasięgiem obejmie 

miejscowości gminy Gozdowo. W ramach niniejszego dokumentu opracowane zostały trzy moduły. 

Pierwszy skierowany jest do dzieci i młodzieży, drugi do osób dorosłych, natomiast trzeci dotyczy 

organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

 

Warunkiem przyznawania pomocy, tak jak przy poprzednim programie, będzie przyjęcie 

przez Gminę Gozdowo odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który takie rozwiązanie będzie przewidywał. 

 

W związku z powyższym uchwała Nr 282/XXIX/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gozdowo w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020 z dniem 1 stycznia 2019 r. traci swoją moc. 

 

Zachodzi zatem konieczność podjęcia przez Radę Gminy w Gozdowie nowej uchwały 

regulującej kwestie udzielenia pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Gozdowo, w oparciu o ustanowiony przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program ,,Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.       

 

 

 

 

        


