
Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

REALIZACJĘ PROGRAMU DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W WYSOKOŚCI 80% KOSZTÓW 
REALIZACJI ZADANIA 

Gmina Puszcza Mariańska od 2019 roku  realizuje Program osłonowy” Posiłek w szkole i w domu „ na lata 

2019-2023.. W latach 2019-2021 dofinansowanie z  budżetu państwa stanowiło  kwotę 80 000 zł (80%),  środki 

własne  stanowiły kwotę około 20 000 zł.(20%) 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o 

niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym 

zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą 

kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich 

przygotowywania.  

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły 

podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w 

organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Ze środków przekazywanych gminom w 

ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone 

osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy 

niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie 

przeznacza się środki na dowóz posiłków. Program przewiduje również możliwość zwiększenia przez wojewodę 

proponowanej kwoty dotacji w wysokości do 5% dla gmin, które realizują posiłek w bezpośrednio  

prowadzonych przez siebie stołówkach w ramach modułów 1 i 2.Wsparcia finansowego dla gmin z Programu 

udziela się na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków 

własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.  

Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na 

zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania.  

Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na 

zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w 

szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, z tym że udział środków własnych gminy  

nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania. 
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