
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023  realizowany przez MOPR  

w Suwałkach  

Cele programu 

           W ramach programu Posiłek w szkole i w domu są realizowane działania, które mają na 

celu : 

• ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach  lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub 

niepełnosprawnych i samotnych 

• poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach  

• poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży  

• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych 

 

Zakres osobowy: 

• dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej  

• uczniowie do czasu ukończenia szkoły  ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 

• osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach,  zwłaszcza starsze, chore, niepełnosprawne i samotne 

              

Zasady realizacji 

Rozpoczął się pierwszy rok funkcjonowania wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”, który 

zastąpił wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. Zasady realizacji tego programu określone zostały w: 

• ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

• uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.  (M.P. Nr 3, poz.1007) 

• uchwale Nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub  żywności 

• uchwale Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej 

• uchwale III/35/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019 -2023 

Sposób realizacji Programu 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach realizuje Program  przy pomocy jednostek organizacyjnych 

miasta, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów 

żywnościowych. 

Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego 

żywienia. 

 

Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc  

w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole lub przedszkolu, jeżeli  placówki posiadają warunki 

pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. 

 

 

 



 

Dożywianie prowadzone jest w 21 punktach żywieniowych na terenie miasta, z tego: 

• 1 żłobek 

• 9 przedszkoli 

• 11 szkół 

• oraz w szkołach poza m. Suwałki, w których kontynuują  

naukę uczniowie z Suwałk            

 
Ponadto posiłki wydawane są w 6 punktach miasta głównie uczniom szkół ponadpodstawowym, ponadgimnazjalnym  

i osobom dorosłym:  

 

•  ,,Gastronomia”  ul. Ogrodowa 51           

•    Bar  „Szpital” ul. Szpitalna 60A 

•    Bar „Wigry” ul. Zarzecze 26 

•    Bar „PIK” ul. Nowomiejska 23 

•    Bar ,,Chłodna ” ul. Chłodna16 

•    Bar ,,STOP” ul. Waryńskiego 24 

 

 

 

Posiłek z dowozem - osobom chorym, niepełnosprawnym posiłek dowożony jest do miejsca 

zamieszkania przez siedem dni w tygodniu  

 

 

 

 
Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności jest  

przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby 

nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.  

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektora żłobka, przedszkola czy szkoły, który może 

przygotować listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w celu objęcia  pomocą. 

 

 

Ponadto 
 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego 

przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub 

przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach lub właściwy 

Ośrodek ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. 

Pomoc, o której mowa, nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego 

oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. Środki na zakup takich posiłków są 

przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub 

przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym (informacje 

miesięczne). 

Uwaga ! Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy na przedstawionych wyżej zasadach, nie może 

przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w poszczególnych szkołach lub przedszkolach na podstawie 

wydanych decyzji administracyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w danym miesiącu 

Finansowanie Programu 

Program dożywiania jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta. 

Na realizację programu wieloletniego rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu” można otrzymać dotację, jeżeli 

udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 proc. przewidywanych kosztów realizacji programu. 



Na uzasadniony, pisemny wniosek prezydenta miasta wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji,  

z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów dożywiania.  

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek prezydenta miasta. 

Wysokość dotacji jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a prezydentem miasta, mając na 

uwadze w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania, 

konieczność rozwoju bazy żywieniowej i dowozu posiłków, a także sytuację finansową gminy.  

 

 

Realizacja Programu dożywiania w latach 2015 – 2018 

i założenia na rok 2019 w ramach programu Posiłek w szkole i w domu 

Założeniem jest podjęcie działań w celu objęcia pomocą w formie posiłku osób nieobjętych dożywianiem  

z różnych powodów, w szczególności z powodu braku warunków technicznych, braku wyrażenia zgody przez rodzica lub 

opiekuna prawnego dziecka wymagającego pomocy na udzielenie pomocy w formie dożywiania lub z powodu 

uniemożliwienia przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Przepisy zakładają, że wydatki poniesione przez szkołę na udzielanie pomocy w dożywianiu będą refundowane przez 

ośrodek pomocy społecznej. 

Założenia, że maksymalna liczba dzieci dodatkowo dożywionych w szkole nie może przekroczyć 20% liczby 

dzieci żywionych w ramach programu wieloletniego będą kosztowały dodatkowo nasze Miasto w 2018 roku ok. 9.000 zł. 

 

Rodzaj pomocy 
Rok 

 

2015 

2016 2017 2018 Założenia na 2019 

Liczba osób 

Gorący posiłek, w tym: 1737 1.678 1.255 940 1000 

Dzieci do 7 roku życia 432 359 284 208 200 

Uczniowie 1.093 1.108 774 583 650 

Dorośli, w tym: 212 211 197 149 150 

dowóz 27 28 33 36 50 

Zasiłki celowe 2.879 1.978 1.505 1182 1.425 

Świadczenia rzeczowe 10 9 11 9 0 

Liczba osób objętych 

Programem 

4.069 3.159 2.343. 2.131 2.425 

Łączny koszt 

Programu 

2.100 .000 1.670.000 1.700.000 1.600.000 1.800.000 

 

Rodzaj świadczenia Rok  2015 Rok  2016  Rok  2017 2018 

Źródło  

finansowania 

Źródło  

finansowania 

Źródło  

finansowania 

Źródło  

finansowania 

BC BS BC BS BC BS BC BS 

Gorący posiłek 739.531 303.784 741 990 108.000 452.146 243.605 260.544 274.166 

Zasiłek celowy 937.284 100.000 588 291 210.480 901.406 78.814 1.012.967 25.039 

Świadczenie rzeczowe 3.185 1.824 5 719 0 6.448 564 6.489 2.295 

Dowóz 0 14.392 0 15.520 0 17.017 0 18.500 

Razem 

 

1.680.000 420.000 1.336.000 334.000 1.360.000 340.000 1.280.000 320.000 


