Uchwała Nr XXIV/253/2014
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz
uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1), art. 17 ust 1 pkt 14
ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182 ze zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się, że pomoc rzeczowa w postaci zakupu jednego posiłku dziennie dla
dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci i młodzieży w okresie korzystania
z nauki w szkole przysługuje nieodpłatnie niezależnie od dochodu na osobę
w rodzinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2014 r.
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1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 509, z 2011 r. Nr 81, poz. 440,
z 2013 r., poz.1650, z 2014 r., poz.567 i 598.

Uzasadnienie
Do projektu niniejszej uchwały zostały przeniesione rozwiązania z uchwały nr
XXVIII/150/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad
udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczniów w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych. Uchwała ta opierała się na ustawie z dnia 29
grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to program był
realizowany w latach 2006 – 2013.
Gmina w ramach działań zapobiegania niedożywienia osób i rodzin kontynuuje
pomoc na zasadach dotychczasowych.
Stosując się do powyższych zapisów Gmina udziela pomocy rzeczowej w postaci
jednego posiłku dziennie dla osób wymienionych w paragrafie 1 uchwały.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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