
POMOC W POSTACI DOŻYWIANIA / ART. 48 B UST.2-5 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ /

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  /tj. Dz. U. z 2016r. poz.930 ze

zm./

2. Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Brzeszczach  Nr  XXXVI/366/14  z  dnia  30  stycznia  2014r
w sprawie  ustanowienia  Programu  Osłonowego  na  lata  2014-2020  w  zakresie
dożywiania  /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego poz.752/

3. Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Brzeszczach  Nr  XXXVI/367/14  z  dnia  30  stycznia  2014r
w sprawie  podwyższenia  do  150%  kryterium  dochodowego  uprawniającego  osoby
i rodziny do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  oraz  określenia
zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz.753/

 __________________________________________________________________________

Przysługuje:

Osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić:
 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 osobom  i  rodzinom,  znajdującym  się  w  sytuacjach  wymienionych  w  art.7  ustawy

o pomocy  społecznej,  w  szczególności  osobom  starszym,  chorym,  samotnym,
niepełnosprawnym

 dzieciom lub uczniom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji i wyrażają chęć
zjedzenia  posiłku,  a  dyrektorzy  szkół,  przedszkoli  poinformują  Ośrodek  Pomocy
Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku,  przy czym liczba dzieci
i uczniów,  która może być objęta tą formą wsparcia nie może przekroczyć 20 % liczby
dzieci  i  uczniów  dożywianych  na  terenie  gminy  Brzeszcze  w  poprzednim  miesiącu
kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

__________________________________________________________________________

Formy wsparcia:

 ciepły posiłek lub
 świadczenie pieniężne  na zakup posiłku lub
 świadczenie pieniężne na zakup żywności lub
 świadczenie rzeczowe  w postaci produktów żywnościowych

__________________________________________________________________________

Warunki otrzymania wsparcia:

Pomoc w formie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód  osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego
określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
__________________________________________________________________________

Dokumenty:

1. Protokół  z  ustnego  zgłoszenia  wniosku  lub  pisemny  wniosek  o  przyznanie  pomocy
w zakresie dożywiania

2. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
3. Zaświadczenie  lub oświadczenie  o  wysokości  osiąganego dochodu osoby lub rodziny

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc 
4. Rodzinny wywiad środowiskowy
5. Oświadczenie o stanie majątkowym



6. Oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12
miesięcy

7. Inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny
__________________________________________________________________________

Procedura postępowania:
1. Osoba  ubiegająca  się  o  pomoc  w  postaci  dożywiania  składa  pisemny  wniosek

z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej /pokój nr.4/ lub
u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej. Niezbędne druki dostępne są w Ośrodku
Pomocy  Społecznej  w  Brzeszczach  ul.  Mickiewicza  6  lub  na  stronie  internetowej.
Wniosek złożony w formie elektronicznej  (  poprzez  platformę e-PUAP) powinien być
opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.

2. Wniosek jest rejestrowany i przekazywany pracownikowi socjalnemu z danego terenu.
3. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy zgodnie z umówionym

terminem / zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku/ w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

4. Rodzinny wywiad środowiskowy wraz z wymagana dokumentacją stanowi podstawę do
wydania  decyzji  administracyjnej  o  przyznaniu  pomocy  w  formie  dożywiania  bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku

5. Decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy w formie dożywiania podpisana przez
Dyrektora  Ośrodka  lub  jego  Z-cę  stanowi  podstawę  do  wprowadzenia  danych  do
systemu informatycznego przez pracownika Działu Świadczeń i Usług.

6. Przekazanie  decyzji  administracyjnej  stronie  następuje  za  potwierdzeniem  odbioru
decyzji

7. Stronie  niezadowolonej  z  podjętej  decyzji  lub  w  przypadku  decyzji  odmownej
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się
na piśmie w sekretariacie Ośrodka / pokój nr.4/ lub za pośrednictwem poczty.

8. W  przypadku,  gdy  Dyrektor  przedszkola  lub  szkoły  wskaże  chętne  dziecko  do
spożywania  posiłku  bez  wydawania  decyzji  administracyjnej  uzgadnia  ten  fakt
z Dyrektorem  Ośrodka,  który  akceptuje  powyższy  fakt  na  złożonym  wniosku  przez
Dyrektora placówki oświatowej.

Postępowanie nie podlega opłatom.
___________________________________________________________________________


