
  
UCHWAŁA NR III/35/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście 

Suwałki 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, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245, 

poz. 2354 i poz. 2529), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki 

na lata 2019-2023, zwany dalej programem. 

§ 2. Celem programu jest: 

1. Ograniczanie skutków niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. 

2. Wzmocnienie opiekuńczej funkcji placówek oświatowych. 

3. Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

§ 3. Adresaci programu: 

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej zamieszkujący na terenie 

miasta Suwałk. 

§ 4. Sposób realizacji programu: 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań określonych 

w programie „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla dzieci i młodzieży, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, 

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie 

posiłku. 

2. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 1 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie 

ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20 % 

liczby uczniów i dzieci objętych dożywianiem na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPR 

w Suwałkach w poprzednim miesiącu  kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu  liczby z miesiąca czerwca. 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach dokonuje zwrotu środków finansowych za udzieloną 

pomoc na podstawie listy uczniów i spożytych posiłków sporządzonej przez dyrektora placówki oświatowej za 

każdy miesiąc kalendarzowy. 
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§ 5. Żródła finansowania programu: 

1) budżet samorządowy; 

2) budżet państwa. 

§ 6. Realizatorzy programu: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach; 

2) Placówki oświatowe na terenie Miasta Suwałki. 

§ 7. Monitoring programu. Z realizacji programu sporządzana będzie kwartalna i roczna informacja, będąca 

elementem składowym wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

oraz informacja zamieszczana w sprawozdaniu rocznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywiania w Mieście Suwałki 

na lata 2014 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 446). 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

Zdzisław Przełomiec 
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