
UCHWAŁA NR XXXVII/1122/14
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 
2014 – 2020 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U z 2013 r. poz. 1318) i art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.182, zm. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1544 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 509) Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program osłonowy w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014-2020” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/1122/14 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 20 stycznia 2014 r. 

Program osłonowy w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 – 2020 

Potrzeba przyjęcia programu - uzasadnienie 

Zapewnienie posiłku osobom, które nie są w stanie zapewnić go we własnym zakresie 
w oparciu o posiadane możliwości, zasoby i uprawnienia jest zadaniem własnym z zakresu pomocy 
społecznej gminy o charakterze obowiązkowym. Relatywnie wysoka liczba osób uprawnionych 
i korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w ostatnich latach w Szczecinie 
uzasadnia przyjęcie wieloletniego programu, który w okresie do 2020 roku tworzy możliwości 
i instrumenty udzielania pomocy w zaspokojeniu elementarnych potrzeb życiowych, osobom 
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie istotnym stopniu dotyczy to 
dożywiania dzieci i młodzieży, tym bardziej że poprzez udzielanie tego rodzaju pomocy upowszechnia 
się zasady prawidłowego odżywiania i wpływa na poprawę zdrowotności tej kategorii wiekowej. 
Program wraz z uchwałą podnoszącą możliwość objęcia jednym z jego instrumentów osoby nie 
przekraczające 150 % tzw. kryterium dochodowego z pomocy społecznej pozwoli na utrzymanie nie 
zmniejszonej w stosunku do lat ubiegłych dostępności do tego rodzaju pomocy. Poprzez zapisyo 
możliwości objęcia dożywianiem dzieci i młodzieży także na wniosek Dyrektora szkołyi przedszkola, 
w uproszczonej procedurze, poprawi dostępność dla tej kategorii wiekowejw sytuacjach, gdy taka 
potrzeba została ujawniona, a formalnego wniosku rodziców nie złożono, bądź nieznacznie 
przekroczone są formalne kryteria. Istotnym czynnikiem przyjęcia Programu jest możliwość jego 
dofinansowania w wysokości co najmniej 60 % kosztów ze środków budżetu Państwa. 

Podstawa prawna Programu 

Program w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 - 2020 jest programem osłonowym 
w rozumieniu art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej i stanowi jeden 
z wielu instrumentów wpierania osób i rodzin w Szczecinie. Dotyczy realizacji zadania 
o charakterze obowiązkowym i posługuje się instrumentami przewidzianymi w ustawie 
o pomocy społecznej. 

Program jako wieloletni odnosi się i jest przyjęty w związku z uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 10 grudnia 2013 roku ustanawiającą wieloletni program wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

Cele programu 

1. Wsparcie materialne osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej w zakresie zaspokojenia potrzeb 
żywnościowych. 

2. Poprawa zdrowotności. 

3. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Adresaci programu 

1. Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

2. Uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

3. Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osoby samotne, 
w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne oraz rodziny, w szczególności objęte asystenturą 
rodzinną. 
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Organizacja i działania w ramach Programu 

Program osłonowy jest realizowany poprzez: 

1. Bezpośrednią pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup 
artykułów żywnościowych lub posiłku, oraz dystrybucję bonów na zakup artykułów żywnościowych. 

2. Oferowanie na wniosek rodziców dziecka posiłku dzieciom i młodzieży na terenie placówek 
oświatowych. 

3. Oferowanie posiłku osobom dorosłym w wybranych punktach wydawania posiłków, 
z którymi Miasto ma podpisaną umowę na przygotowanie i wydawanie takich posiłków osobom 
uprawnionym. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora placówki oświatowej 
programem dożywiania w placówce oświatowej może być objęte także dziecko bez wniosku rodziców 
i bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego ustalającego sytuację rodzinną przez pracownika 
socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Liczba takich osób nie może przekraczać 20 % 
objętych programem dzieci w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Posiłki dla tych dzieci są 
oferowane bez wydanej decyzji administracyjnej przyznającej taką pomoc, na podstawie 
potwierdzenia przyjęcia wniosku Dyrektora szkoły, przedszkola przez MOPR. 

Realizatorzy Programu: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Wydaje decyzje administracyjne przyznające pomoc, wypłaca świadczenia pieniężne lub wydaje 
bony żywnościowe, a w przypadku dzieci i młodzieży, o których mowa w punkcie 
V 2. Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, zgłoszonych do objęcia pomocą przez Dyrektorów szkół 
i przedszkoli, w drodze skierowania do objęcia dożywianiem w szkole lub przedszkolu. Finansuje 
koszty udzielonej pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i bonów uprawniających do zakupu 
artykułów żywnościowych oraz w postaci posiłków wydawanych w placówkach oświatowych. 

Zadanie nadawania uprawnień realizowane jest przez 4 Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie: 
Północ, Śródmieście, Zachód i Prawobrzeże oraz Dział Pomocy Osobom Bezdomnym w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 

2. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin 

Wyłania w procedurze otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie ustawy - prawo zamówień publicznych, 
wykonawców wydawania gorących posiłków dla osób uprawnionych do takiej formy pomocy. 
Przygotowuje i rozlicza umowy z tymi wykonawcami. Gromadzi danei planuje potrzeby budżetowe 
w kolejnych latach realizacji Programu. Przygotowuje wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu 
państwa. Przekazuje okresowe informacje o ich wykorzystaniu. 

3. Szkoły i placówki oświatowe na terenie Szczecina 

Zapewniają dożywianie dzieciom i młodzieży ze swoich placówek, wnioskują w szczególnych 
okolicznościach o objęcie programem dzieci i młodzież, nie korzystającychz programu na podstawie 
decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Sporządzają i przekazują do MOPR comiesięczną 
informację o liczbie osób korzystającychz dożywiania w placówkach. 

4. Organizacje pozarządowe, i podmioty gospodarcze , inne instytucje. 

Prowadzą na podstawie umowy z Miastem Szczecin punkty wydawania posiłków dla osób 
uprawnionych decyzjami MOPR. Sporządzają i przekazują do Wydziału Spraw Społecznych i MOPR 
comiesięczną informację o wykorzystaniu przyznanej pomocy. 

Monitoring i ewaluacja programu 

Program jest monitorowany w trakcie realizacji poprzez sporządzanie kwartalnego i rocznego 
sprawozdania z jego realizacji. Na podstawie sporządzanych cząstkowych i całościowych zestawień 
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liczby osób korzystających, kosztów realizacji programu, rodzajów i liczby stosowanych 
poszczególnych instrumentów, dokonywana jest ocena dostępności oferowanej pomocy i prognoza 
zapotrzebowania na kolejne okresy. 

Finansowanie programu 

Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy Miasto Szczecin oraz środków budżetu 
państwa wynikających z realizacji Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przyjętego uchwalą 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. 

Wysokość środków własnych Gminy Miasto Szczecin przeznaczanych na realizację programu 
w poszczególnych latach określana będzie w budżetach Miasta na te lata, z uwzględnieniem oceny 
zasobów pomocy społecznej i okresowych sprawozdań z realizacji programu. Wysokość środków 
z budżetu państwa określana będzie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego po 
rozpatrzeniu wniosku Gminy o udzielenie dotacji na ten cel. 
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