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430
UCHWALA Nr 125 RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 2008 r.
w sprawie harmonogramu zadan wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego
"Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" oraz kierunków realizacji Programu na ten rok
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
"Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" (Dz. U.
Nr 267, poz. 2259) Rada Ministrów uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustanawia sie harmonogram zadan wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania", stanowiacy zalacznik do uchwaly.
§ 2. Ustanawia sie nastepujace kierunki realizacji
Programu w roku 2009:
1) zwiekszenie o 50 mln zl, z 500 mln zl w roku 2008
do 550 mln zl w roku 2009, srodków budzetu panstwa przeznaczonych na realizacje Programu;
2) zwiekszenie o 50 mln zl, z 250 mln zl w roku 2008
do 300 mln zl w roku 2009, srodków budzetu pan-

stwa przeznaczonych na realizacje Programu,
w czesciach budzetu panstwa, których dysponentami sa wojewodowie;
3) podjecie dzialan w celu objecia pomoca w formie
posilku osób nieobjetych dozywianiem z róznych
powodów, w szczególnosci z powodu braku warunków technicznych, braku wyrazenia zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wymagajacego pomocy na udzielenie pomocy w formie dozywiania lub z powodu uniemozliwienia przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu srodowiskowego.
. § 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
I podle~a .oglos~e~iu w ~zienniku~,rzedowymRzeczypospoliteJ PolskieJ "Monitor Polski.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Zalacznik do uchwaly nr 125 Rady Ministrów
z dnia 10 czerwca 2008 r. (poz. 430)

HARMONOGRAM ZADAN WYKONYWANYCH W ROKU 2009 W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
"POMOC PANSTWA W ZAKRESIE DOZYwiANIA"

Zadanie

Lp.
1

Termin

Odpowiedzialny

Przekazanie wojewodom informacji o planowanej
wielkosci srodków dla województwa na realizacje
Programu w 2009 r.

minister wlasciwy do
spraw zabezpieczenia
spolecznego

do dnia 30 stycznia

1.1

Upowszechnianie informacji o Programie
w szkolach i placówkach oswiatowych

minister wlasciwy do
spraw oswiaty
i wychowania

w okresie realizacji
Programu

1.2

Przekazanie ministrowi wlasciwemu do spraw
zabezpieczenia spolecznego rocznej informacji
o realizacji Programu za rok 2008 w szkolach
i placówkach oswiatowych

minister wlasciwy do
spraw oswiaty
i wychowania

do konca lutego

2

Podzial srodków dla poszczególnych gmin
w województwach i uruchomienie z czesci budzetu
panstwa, których dysponentami sa wojewodowie,

wojewodowie we
wspólpracy z wójtami
(burmistrzami,
prezydentami miast)

do konca marca

wniosek ministra
wlasciwego do spraw
zabezpieczenia
spolecznego do
ministra wlasciwego
do spraw budzetu,
wojewodowie

pierwsza transza do dnia 15 kwietnia,

(

pierwszej czesci dotacji na realizacje Programu

ogólem 300 mln zl
2.1

-

Uruchomienie srodków z rezerwy celowej budzetu
panstwa na pokrycie kosztów realizacji Programu
i przekazanie do czesci budzetu panstwa, których
dysponentami sa wojewodowie, a nastepnie do
budzetów gmin w trzech transzach:

-

100 mln zl,

-

50 mln zl

-

100mln zl,

i

I

druga transza

-

do dnia 15 lipca,
trzecia transza,
po korekcie
zapotrzebowania do dnia 30 wrzesnia

3

Przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów
sprawozdania z realizacji Programu za poprzedni
rok budzetowy

minister wlasciwy do
spraw zabezpieczenia
spolecznego

do dnia 15 maja

4

Przedstawienie Sejmowi rocznego sprawozdania
z realizacji Programu za poprzedni rok budzetowy

minister wlasciwy do
spraw zabezpieczenia
spolecznego

do dnia 30 czerwca

5

Monitoring realizacji Programu

wójtowie
(burmistrzowie,
prezydenci miast)

w terminach kwartalnych

-

do 15. dnia nastepnego

miesiaca po okresie
sprawozdawczym

wojewodowie

w terminach kwartalnych
- do 30. dnia nastepnego
miesiaca po okresie
sprawozdawczym

minister wlasciwy do
spraw zabezpieczenia
spolecznego

w terminach kwartalnych
- do 15. dnia drugiego
miesiaca po okresie
sprawozdawczym

minister wlasciwy do
spraw oswiaty
i wychowania

w terminach okreslonych
w kwestionariuszach
GUS oraz w systemie
informacji oswiatowej

