
UCHWAŁA NR ... ... ... 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………..2023 r. 

 

w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „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. t.j. z 2023r. poz. 40) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały. 

 

§2 

Traci moc uchwała nr 29/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019r. 

w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.  

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka i Dyrektorowi Centrum 

Usług Społecznych w Milanówku. 

 

§4 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 15 października 2018r. Rada Ministrów uchwaliła wieloletni rządowy program 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Niniejsze zostało dokonane w uchwale Rady 

Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r (M.P. z 2018r. poz. 1007), która ma na celu 

wsparcie dzieci i młodzieży w szkole i w domu oraz osób dorosłych zwłaszcza osób starszych, 

chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej 

i materialnej. Przedmiotowa Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2019r.  

Dnia 1 stycznia 2023r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów nr 264 z dnia 28 grudnia 

2022r. zmieniająca ww. Uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Stąd konieczność nowelizacji 

przepisów prawa lokalnego, tj. dotychczas obowiązującej Uchwały Rady Miasta Milanówka 

w tym przedmiocie.  

Warunkiem przyznania pomocy, o której mowa w programie jest uprzednie przyjęcie przez 

gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy 

będzie przewidywał. Kolejnym etapem  jest uchwalenie przez Radę Miasta szczegółowych 

zasad korzystania z programu w formie gminnego programu osłonowego, którego 

strategicznym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży a także osób 

dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a zamieszkujących na terenie Miasta 

Milanówka. Zadanie jest finansowane ze środków zleconych wojewody oraz środków 

własnych gminy w zależności od wysokości przyznanej dotacji wojewody, ale nie więcej niż 

60% ponoszonych wydatków (40% wydatki własne). Zważywszy na fakt, iż posiłek gorący jest 

zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym w razie braku dotacji gmina jest 

zobowiązana w całości ponieść wydatek na ten cel. 

Dodatkowo gmina ma obecnie możliwość pozyskania dofinansowania do dowozu posiłków 

do mieszkańców spełniających ustawowe kryteria i ubiegających się o przedmiotową pomoc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


