WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI

Poznań, 20 marca 2020 r.

w Poznaniu
WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pani/Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
poniżej przedstawiam informacje przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej dotyczące udzielania pomocy w formie posiłku bądź artykułów żywnościowych,
w tym m.in.:
1. Zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz
z dowozem jako całość zadania.
W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta
obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie
gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna przyznać gmina na
podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta przysługuje bez kryterium
dochodowego.
Zapewnienie posiłku i konieczność jego dostarczenia mieszczą się w ramach tego samego
działania tj. zapewnienie posiłku lub produktów żywnościowych. W związku z tym jest to
łączny koszt. W zakresie całości kwoty (posiłek, produkty żywnościowe, dowóz) gminy mogą
ubiegać się o dofinansowanie do kosztów realizacji zadania własnego o charakterze
obowiązkowym.
2. Przyznanie posiłku w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W ramach Program przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
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o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Program zapewnia pozyskanie:
▪ dodatkowych środków na dowóz posiłków - wójt (burmistrz, prezydent miasta)
może pozyskać zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na
dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych.
W związku z powyższym gminy mogą skorzystać w ramach Programu ze środków na dowóz.
3. Przyznanie pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu
jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
Należy podkreślić, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w którym stołówka
szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko/uczeń nie spożywa posiłków, kierownik
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w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
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