
Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020. 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania zwany dalej 
Programem został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów 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.  
Program jest wsparciem finansowym 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.  

Program realizowany jest w latach 2014–2020 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie 
województwa.  

Głównym 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 niepełnosprawnych. 
Ponadto Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich 
prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Formami wsparcia w ramach Programu są: 
- posiłek; 
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy); 
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy 
społecznej.  

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 
150% kwoty kryterium dochodowego, tj. kwoty 951 zł w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej i kwoty 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.  

Ustalając sytuację dochodową rodziny bierze się pod uwagę dochód netto wszystkich członków 
rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony we wrześniu 
dochody za miesiąc sierpień, wniosek złożony w październiku dochody za miesiąc wrzesień itd.), 
a w przypadku utraty dochodu z m-ca złożenia wniosku. 

 
Wsparcia udziela się osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 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 z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, 
chorym lub niepełnosprawnym.  

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego pozyskanego w ramach programu 
„Rodzina 500 Plus”.  

Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

  


