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I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwany 
dalej „Programem”, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17,              
ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.               
z 2013 r. poz. 182, ze zm.). Program jest realizowany w latach 2014–2020. 
 

II. CELE PROGRAMU 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia 
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim 
poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności 
osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 
– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym, 
– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,  
– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 
– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 
 

III. ZADANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM 

Do zadań gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) należy: 
1) koordynowanie Programu w gminie, 
2) przyznawanie pomocy za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej. 
 

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia 
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia                   
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe                        
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.tj.: 

 do kwoty 684 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, 
W szczególności wsparcia udziela się: 
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy               
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, 
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym 
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  
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