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Podstawa prawna programu: 
 

Program  „Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
zwany w dalszej części „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 
pkt 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182,  
z późn. zm.) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  
w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 cyt. powyżej 
ustawy .  

Przedmiotowy Program ustanawia Rada Miasta Łańcuta. Jest on odpowiedzią na 
ustanowiony przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin  
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P.  
z 2013 r., poz. 1024).  
 
Adresatami niniejszego programu są: 

1)  dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2)  uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,  
 
będący w trudnej sytuacji socjalno – bytowej wymagający działań osłonowych.  

.  
 
Cel programu: 
  

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci  
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

 
Program jest elementem polityki społecznej Gminy Miasto Łańcut  w zakresie: 

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;  
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.  

 
 
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu: 
 

Celem określenia sytuacji socjalno – bytowej adresatów Programu ocenie poddano 
najczęstsze powody przyznania pomocy (dane na dzień 30 czerwca 2013 r.): 

1)  ubóstwo – 210 rodzin, 
2) bezrobocie – 218 rodzin, 
3) długotrwała lub ciężka choroba – 205 rodzin, 
4) niepełnosprawność – 145 rodzin, 
5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 77 rodzin ( w tym: rodziny niepełne – 43, rodziny wielodzietne – 18) 
  

Wsparciem w zakresie dożywiania,  w roku 2013 objęto 330 rodzin  (1005 osób  
w rodzinie), w tym: 151 uczniów – otrzymało obiady w szkołach i 53 dzieci – posiłki 
 w przedszkolach. 

 
Dochód większości osób korzystających z tej formy pomocy  nie przekraczał 150 % 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej.  



W przypadku, gdy dyrektor odpowiednio szkoły lub przedszkola  posiadał informację 
 o chęci i potrzebie zjedzenia posiłku przez dziecko/ucznia niezwłocznie informował o tym 
fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 
          Nieliczne przypadki z dochodem przekraczającym ww. kryterium zostały 

zakwalifikowane jako szczególnie uzasadnione, zasługujące na potraktowanie ich zgodnie  
z § 4 Uchwały  Nr XXII/128/2004 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 25 listopada 2004 r.   

 
Pomoc została udzielona na wniosek rodziców,  pedagogów szkolnych, pracowników 

socjalnych (po uzyskaniu akceptacji rodzica/opiekuna) na podstawie  przeprowadzonego 
rodzinnego wywiadu środowiskowego w formie decyzji administracyjnej (nie było 
przypadków przyznania posiłków przez dyrektorów szkół – bez decyzji administracyjnej).  

 
 Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na 

żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, pozostających na ich utrzymaniu dzieci. 

 
Wobec tego umożliwienie objęcia dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku 

pozwoli na pełne zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.  
 
 W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na 

poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu 
osłonowego.  

 
 
Podmioty realizujące Program i ich zadania: 
  

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie  jako 
samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi 
jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne  (niezależnie od organu prowadzącego), do których uczęszczają dzieci  
i młodzież z terenu miasta Łańcut.  

 
Koordynatorem niniejszego Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łańcucie 
 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu: 
 
W ramach Programu udziela się wsparcia:  

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;  
2) uczniom do czasu ukończenia  nauki w szkole ponadgimnazjalnej.  

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela tej formy pomocy 
oraz niezwłocznie informuje o tym fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. 
 

Pomoc, o której mowa powyżej nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze 
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez organ właściwy  stosownej decyzji 
administracyjnej. 



Środki na zakup posiłku, o którym mowa powyżej są przekazywane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie na podstawie sporządzonej przez odpowiednio 
dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci, liczby spożytych posiłków  
w przyjętym okresie rozliczeniowym, przekazywanej wraz z rachunkiem lub fakturą.  

 
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie 

może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

 
 
Finansowanie programu:  
 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa 
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  
 
 
Monitoring programu  
 

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca 
elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 
1024).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


