
UCHWAŁA NR 43/V/2019
RADY GMINY PACYNA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu osłonowego
w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 
poz. 506), art. 14 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 
1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019r., poz.271,730, 752), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 24/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia 
programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 179) 
w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 4 „Podmioty realizujące program" w zdaniu 2 "Koordynatorem programu jest kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie” wyrazy: „kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pacynie ” zastępuje się wyrazami "Wójt Gminy Pacyna”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.
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UZASADNIENIE

Rada Ministrów w dniu 15 października 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. Nowy program zastąpił program
ustanowiony uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020. Program "Posiłek w szkole i w domu" wszedł w życie z dniem 1 stycznia
2019r.
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób
dorosłych zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.
Program przewiduje wsparcie gmin, które w uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń
albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola, informuje
ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Koniecznym celem realizacji programu jest podjęcie uchwały w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wobec powyższego w dniu 28 grudnia 2018 r.
Rada Gminy Pacyna podjęta uchwałę Nr 24/III/2018 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w
zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
W załączniku do tej uchwały jako koordynatora programu wskazano kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pacynie. Koordynatorem programu powinien być Wójt Gminy Pacyna, zaś
realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie. W związku z powyższym zachodzi
konieczność dostosowania zapisów programu do postanowień uchwały 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).
Zgodnie ze stanowiskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej WPS-
I.946.1.320.2019.MB z dnia 05 marca 2019 r., skierowanym do Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów z
województwa mazowieckiego jest możliwe, że postanowienia niniejszej uchwały mogą obowiązywać od
dnia 1 stycznia 2019 r.: „Mając na względzie doniosły charakter podejmowanych uchwał, polepszenie w
następstwie ich podjęcia, sytuacji potencjalnych adresatów, a także cel i podstawowe zadania pomocy
społecznej określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508, z późn. zm) należy przyjąć, że wskazany wyjątek umożliwi nadanie aktowi normatywnemu
mocy wstecznej”.
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