
Projekt 
 
z dnia  8 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr .............................. 

Rady Miasta Zakopane 
z dnia .............................. 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" Gminy Miasto Zakopane 
na lata 2022-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 
poz. 559) art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2021 poz. 2268) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M. P. 
z 2018 r. poz. 1007) 

Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się wieloletni program osłonowy Gminy Miasto Zakopane "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na 
lata 2019 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2022r. 
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Załącznik do uchwały Nr .............................. 

Rady Miasta Zakopane 

z dnia..............................2022 r. 

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK  DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY” NA LATA 
2022 – 2023 

I.  

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU: 

1. Program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży”, jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 oraz 
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Program jest opracowany i przyjęty przez Radę Miasta Zakopane w związku z Uchwałą Nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). 

3. Program będzie realizowany w latach 2022 - 2023. 

II.  

CELE PROGRAMU: 

1.  Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzież do czasu ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej i w konsekwencji zapobieganie zjawisku niedożywiania wśród mieszkańców  Miasta 
Zakopane,  w szczególności w grupie osób znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej. 

2.  Niniejszy program osłonowy rozszerzy działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zakopanem na rzecz osób i rodzin w  zakresie realizacji zadań własnych o którym mowa w art.  48 b 
ust 2 i ust 5  ustawy o pomocy społecznej. 

III.  

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU: 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których 
mowa w pkt III.1.1 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 
a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 

o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

2. Przyznanie doraźnej pomocy, o której mowa w pkt III. 1.2  Programu nie wymaga wydania decyzji 
administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt. III. 1.1, nie może przekroczyć 20% 
liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy  Zakopane 
w związku z realizacją pkt III.1.1 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2022-2023, w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca 
czerwca. 

4. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, jako samorządowa jednostka 
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 
(przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) oraz przedszkolami, szkołami 
prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi przedszkola i szkoły 
niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Miasto Zakopane. 
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5. Koordynatorem programu z ramienia Burmistrza Miasta Zakopane jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zakopanem. 

IV.  

FINANSOWANIE PROGRAMU: 
Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na 

realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 oraz ze 
środków własnych gminy zabezpieczonych w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zakopanem. 

V.  

MONITORING PROGRAMU: 
Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 w oparciu o Uchwałę 
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z  2018 r. poz. 1007). 
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UZASADNIENIE 

Niniejszy program jest realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M. 

P. z 2018 r. poz. 1007). Dzięki temu Programowi zostanie zapewniony posiłek dzieciom uczęszczającym do 

szkół na terenie Zakopanego. 

W ramach programu przewidziane jest 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. 

Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy 

wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia 

gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach 

Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w 

tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w 

stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. Przyjęcie niniejszej uchwały pozwala w szczególności na 

przyznanie pomocy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia 

wymagań, o których mowa w pkt III.1.1 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023, a wyraża chęć zjedzenia posiłku. Taka pomoc może być przyznana na wniosek dyrektora 

szkoły lub przedszkola, który informuje o takiej potrzebie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zakopanem.  
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