
UCHWAŁA NR XXXVI/238/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń 
na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Osłonowy dla rodzin z dziećmi, których dzieci uczęszczają do 
przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Ojrzeń w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 
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GMINNY PROGRAM OSŁONOWY DLA RODZIN Z DZIEĆMI Z TERENU GMINY 

OJRZEŃ 

 

§ 1. 

Gminny Program Osłonowy dla rodzin z dziećmi zwany dalej Programem realizowany                               

w Gminie Ojrzeń jest skierowany do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Ojrzeń, których 

dzieci uczęszczają do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Ojrzeń. 

 

§ 2. 

Realizacja Programu dla rodzin z dziećmi ma na celu: 

1. Promowanie modelu rodzin z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny. 

2. Umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji rodziny. 

3. Poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin z dziećmi. 

4. Zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży. 

 

§ 3. 

Wsparcie rodzin z dziećmi polegać będzie na: 

Pokryciu kosztów opłaty w wysokości różnicy dokonanej przez rodzica w kwocie: 3,00 zł                         

i obowiązującej aktualnej stawki żywieniowej za dożywianie dzieci nie kwalifikujących się                  

do korzystania z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”                                                 

na lata 2019 – 2023.  

§ 4. 

1. Pokrycie kosztów, o których mowa w § 3 następuje na wniosek rodziców wraz ze złożonym 

oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Programu po spełnieniu łącznie 

następujących kryteriów: 

1) wniosek rodzica o wyrażeniu zgody na korzystanie przez dziecko z posiłków w stołówce 

szkolnej. 

2. Wniosek, o którym mowa w  § 4. pkt. 1 składany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/238/21

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 20 grudnia 2021 r.
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Ojrzeń, dnia …………………… 

 

……………………………………………………. 

        (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

………………………………………………….…. 

                   (adres zamieszkania) 

  

…………………………………………………… 

                   (telefon do kontaktu) 

 

                                                                                    Gminny Ośrodek Pomocy  

                                                                   Społecznej w Ojrzeniu  

 

 

WNIOSEK 

 

 Proszę o wydawanie posiłków (obiadów) dla mojego dziecka (dzieci) 

uczęszczających do: przedszkola, szkoły podstawowej. 

 

1. ………………………………………………………………………………………. 
(przedszkole, szkoła podstawowa – właściwe podkreślić) 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………. 
(przedszkole, szkoła podstawowa – właściwe podkreślić) 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………. 
(przedszkole, szkoła podstawowa – właściwe podkreślić) 

 

 

4. ………………………………………………………………………………………. 
(przedszkole, szkoła podstawowa – właściwe podkreślić) 

 

 

 

 

 

  

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVI/238/21 Rady Gminy Ojrzeń z 20 grudnia 2021 roku. 
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Załącznik Nr 1 do Programu  

z dnia 20 grudnia 2021 roku 

                             

OŚWIADCZENIE 

 

 w sprawie dożywiania  dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach podstawowych dla rodzin, które 

przekraczają kryterium  dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i nie kwalifikują się do 

wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

 

 

……………………………………………………. 

    (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

………………………………………………….…. 

                  (Adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………… 

                        (Nr telefonu) 

 

 

 

 Oświadczam, że posiadam ……. dzieci spełniające wymóg § 1 Uchwały Nr XXXVI/238/21 

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 20 grudnia 2021 roku, tj. dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół 

podstawowych w miejscowości ………………………………. i nie kwalifikuje się do bezpłatnej 

pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

 Wyrażam zgodę na częściowe ponoszenie kosztów  dziennego posiłku w wysokości : 3,00 zł 

(słownie: trzy złote zero groszy ) 

 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

Jestem uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kk za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy. 

  

 

Miejscowość................................…                                         Data ………...…………………. 

 

...................................…...............                                    ...................……..................... 
      (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)                                           (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
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