WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W
ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA
2014-2020
Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Uchwała Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013
r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024).
Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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.)
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.
Koordynatorem Programu na szczeblu administracji rządowej jest Minister Pracy i Polityki
Społecznej. Koordynatorem Programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadanie
przy pomocy wydziału polityki społecznej. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt.
Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki pomocy społecznej przy udziale innych
jednostek organizacyjnych gminy.
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. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w
szczególności:
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 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.

W dniu 3 lutego 2014 roku została zawarta Umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim,
reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie a Gminą Tokarnia reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tokarnia.
Na podstawie zawartej Umowy środki przekazane przez Wojewodę w ramach Programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Gmina Tokarnia przeznaczy na:
1. posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku opłacony przez OPS bezpośrednio na konto placówki
oświatowej. W tym wypadku środki przekazane przez Wojewodę nie mogą stanowić więcej
niż 80 % kosztów realizacji tego zadania.
2. Zasiłek celowy, gdzie środki przekazane przez Wojewodę nie mogą stanowić więcej niż 60 %
kosztów realizacji tego zadania.

