
UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, 
osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego  „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007) .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. 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 Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. §4 Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych 
i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 
2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 01 stycznia 2019 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r. 

Id: 0785C961-F357-4F2F-9FB8-F0287A707F7E. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych
i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -
2023 nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, zatem zasadna jest zmiana przedmiotowej uchwały
w powyższym zakresie.

Sporządziła:

Małgorzata Siemińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
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