
UCHWAŁA NR 565 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu pn. : „Posiłek 

w szkole i w domu” realizowanego w ramach modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1295 ze zm.) oraz w związku z uchwałą 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 Miasta Konina 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Zatwierdza do realizacji rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 

finansowany ze środków budżetu państwa (moduł 3). 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.06.2021 r. do 31.12.2021 r. 

3. Całkowity koszt zadania wynosi 145 500,00 PLN w tym: 

1) dofinansowanie z budżetu państwa  116 400,00 zł, 

2) wkład własny 29 100,00 zł. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 565 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu pn.: ”Posiłek w szkole i w domu” 

realizowanego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie organizacji stołówek oraz miejsc 

spożywania posiłków w szkołach. Wsparcie udzielane jest j.s.t w formie dotacji celowej, 

warunkiem jej otrzymania jest zapewnienie wkładu własnego (finansowego lub 

rzeczowego) w wysokości 20% kwoty kosztów realizowanego zadania. 

W roku bieżącym Miasto Konin wystąpiło do Wojewody Wielkopolskiego (Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu – organ wyznaczony przez wojewodę do oceny wniosków) 

z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla 4 szkół podstawowych. Wojewoda 

udzielił wsparcia finansowego 3 podmiotom: 

-Szkole Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, 

-Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie, 

-Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka w Koninie. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku. 

Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 145 500,00 zł. 

Głównym celem programu jest doposażenie i poprawa standardu obecnie 

funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni). 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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