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Załącznik do UCHWAŁY Nr ..……………… 
                                                                                        RADY MIASTA MILANÓWKA 

                       z dnia ………………… 
 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY  MILANÓWEK 
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W SZKOLE I W DOMU NA ROK 2023” 

 
I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Niniejszy Program  stanowi kontynuację działań realizowanych przez Gminę w latach 
2019-2022. Został utworzony i przyjęty w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów 
wieloletniego, rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007), następnie 
zmienionego Uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. (M.P. z 2022r., poz. 
1287). 
Program „Pomoc Gminy Milanówek w zakresie dożywiania w szkole i w domu na rok 2023” 
jest programem osłonowym w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy i charakterze 
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 
ustawy o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe 
w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe. 
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. 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 zarówno środki zlecone jak i własne 
z przeznaczeniem na zakup i dowóz posiłków. 
Niniejszy Program w roku 2023  obejmie swoim zasięgiem nadal mieszkańców Gminy 
Milanówek. 
 
W ramach Programu realizowane będą następujące moduły: 
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH; 
 
Działania określone w niniejszym Programie są kontynuacją działań określonych  w: uchwale 
Rady Miasta Milanówka 29/IV/19 z dnia 21.01.2019r. w sprawie ustanowienia dla Miasta 
Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.Program wpisuje się w aktualne ramy strategiczne rozwoju 
gminy Milanówek wyznaczone w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Milanówek na lata 2022-2027” przyjętej uchwałą Nr 484/LV/22 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 lutego 2022 r. 
 
II. CELE PROGRAMU 
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin 
pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej , poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
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oraz kształcenia właściwych nawyków żywieniowych. Celem Programu jest ograniczenie 
zjawiska niedożywienia dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez 
zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 
zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 
 
II. ZAKRES PODMIOTOWTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w następujących  formach: 
1) ciepły posiłek; 
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych; 
4) dowóz posiłków. 
Miernikami stopnia realizacji Programu w zakresie modułów 1 i 2 będzie liczba  osób 
objętych pomocą łącznie ok. 150 osób  (w tym dowóz posiłków dla ok. 15 osób). 
 
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina  Milanówek udziela wsparcia 
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% 
kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
         świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
 
MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH 
Ze środków przeznaczonych na realizację Programu Gmina Milanówek udziela wsparcia 
osobom dorosłym w postaci:  
1) posiłku,  
2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,  
3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym 

warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, 
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, 

4) dowozu posiłków dla mieszkańców gminy w szczególności dla osób  starszych, chorych 
i niepełnosprawnych.  

Przyznanie pomocy w ramach Programu wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze 

wywiadu środowiskowego, a następnie wydania decyzji administracyjnej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa 

powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola 

informuje centrum usług społecznych, o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy w formie 

posiłku. W takiej sytuacji przyznanie pomocy w formie posiłku w przypadku przyjęcia przez 

gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 

w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, a 

jedynie wystąpienia dyrektora placówki wydającej posiłek  do Centrum Usług Społecznych na 
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piśmie o potrzebie udzielenia pomocy dziecku w formie posiłku. Program zakłada, że liczba 

dzieci którym zostanie udzielone takie wsparcie nie może przekroczyć 20% liczby dzieci 

dożywianych w szkołach / przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym. 

 

III. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU 
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci, młodzieży oraz osób starszych 
i niepełnosprawnych  a także wzrost wydatków na żywność z powodu inflacji  pogarszają 
standard życia tych rodzin, a tym samym możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb 
życiowych tych osób. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące realizacji  Programu 
w Gminie Milanówek w latach 2019-2022. 
 

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" W LATACH 2019-2022 (wartości średnioroczne) 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 

w tym: 

dzieci do 
czasu 
podjęcia 
nauki w 
szkole 
podstawowej 

uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej 
lub szkoły 
ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 
otrzymujące 
pomoc na 
podstawie art. 7 
ustawy 
o pomocy 
społecznej 

OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM 

RZECZYWISTA LICZBA 
OSÓB OBJĘTYCH 
PROGRAMEM 
OGÓŁEM 

1 754 107 175 474 

w tym liczba osób 
korzystających z: 2 358 77 126 157 
posiłku  

zasiłku celowego na 
zakup żywności 

4 522 59 91 372 

świadczenia 
rzeczowego w formie  
paczki żywnościowej 

4 116 0 0 116 

dowozu posiłków 4 0 0 0 0 

 
Jak wynika z powyższej analizy Gmina Milanówek dotychczas nie realizowała Programu 
w części dotyczącej dowozu posiłków. Jednakże zgłaszane przez osoby starsze 
i niepełnosprawne  w tym obszarze potrzeby wymuszają wprowadzenie  także tej formy 
działania w Programie.    
Wobec wprowadzonych zmian ustawowych, w tym wymogów ustanowienia programu 
osłonowego o zasięgu  gminnym  staje się zasadnym wprowadzenie niniejszego programu 
osłonowego. 
  
IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 



4 
 

Do zadań gminy  należy: 
1) koordynowanie realizacji Programu w Gminie Milanówek; 
2) przyznawanie pomocy wynikającej z Programu za pośrednictwem Centrum Usług 

Społecznych w Milanówku; 
3) przekazywanie do Wojewody Mazowieckiego rocznej informacji o realizacji 2 

Programu w Gminie Milanówek; 
4) Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Burmistrz Miasta Milanówka. 

Program na szczeblu gminy realizuje Centrum Usług Społecznych w Milanówku przy 
udziale innych pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy tj.: szkoły, przedszkola, 
żłobka. 

 
V. FINANSOWANIE PROGRAMU ORAZ WARUNKI PRZYZNAWANIA WSPARCIA 
1) Wsparcie finansowe dla gminy na realizację Programu udzielane jest z budżetu państwa  

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. 

2) Na uzasadniony, pisemny wniosek burmistrza 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. 

3) Na uzasadniony, pisemny wniosek burmistrza 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. 

4) Dotację na realizację Programu przyznaje wojewoda na wniosek burmistrza miasta. 
5) Wysokość dotacji jest ustalana między wojewodą a burmistrzem, miasta, mając na uwadze 

w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy, dowozu 
posiłków, a także sytuację finansową gminy. 

6) Niewykorzystana  w danym roku budżetowym przez Gminę Milanówek dotacja podlega 
zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.  

 
VI. MONITORING PROGRAMU 
Z realizacji Programu  sporządzana jest kwartalna i roczna informacja w programie  
sprawozdawczym CAS , będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego  
 Roczną informację o realizacji Programu burmistrz miasta przekazuje do wojewody 
w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. 
Informacja, uwzględnia następujące dane: 
1) rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w ramach Programu w podziale na grupy osób 
korzystających z pomocy; 
2) koszt realizacji pomocy – ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa; 
3) koszt posiłków; 
4) liczbę posiłków; 
5) rodzaj posiłku; 
6) koszt dowozu posiłków dla osób dorosłych; 
7) liczbę osób, którym dowieziono posiłek; 
8) średni koszt jednego posiłku; 
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9) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach realizacji pomocy; 
10) liczbę zasiłków celowych; 
11) koszt świadczeń rzeczowych – ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu  
państwa; 
12) inne koszty – ogółem; 
Informacje sprawozdawcze  są przekazywane w postaci elektronicznej. 
 


