Pomoc w zakresie dożywiania
Wydział / jednostka prowadząca
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Wymagane dokumenty
Wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny), jej przedstawiciela ustawowego bądź innej
osoby oraz dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową
rodziny. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na
podstawie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego
lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1
września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do
samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie
chorobowe;
8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych),
zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były
opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
emerytury
pomostowej,
nauczycielskiego
świadczenia
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
10a) decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach
kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej;
11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych;
12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole
ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu
osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty
oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia
szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu
w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie
społeczne rolników;

15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą;
16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17) zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11
i 12;
19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.
Miejsce złożenia dokumentów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu:
ul. Obywatelska 4 pokój nr 1, tel. 506 161 878
ul. Graniczna 1 ( wejście od ul. Dobrzeckiej) pokój nr 1 ( informacja) tel. 506 161 964
Opłaty
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej niezwłocznie po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i uzyskaniu niezbędnych do rozstrzygnięcia
sprawy dokumentów nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy. Wywiad
przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od dnia
powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących
zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy
społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o
potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Tryb i terminy załatwiania spraw
określa Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna
• art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48, art. 48b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej . Dz. U. z 2018 poz..1508 ze zm.)
• Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023
(Monitor Polski z 2018r. poz.1007)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z
2018r. poz. 1358)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.09.2017 r. w
sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788)
• Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem pn."Posiłek w szkole i w domu" na

lata 2019-2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dn.27 grudnia 2018r
poz.10449)
.Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miastaj Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub
żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (Dz.Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego z dn.27 grudnia 2018 poz.10450)
• Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miastaj Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły
ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza
pn. „Posiłek w szkole i w domu"" na lata 2019-2023
• Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz.2096.)
Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, stronie przysługuje odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję, kierowane na adres Miejskiego Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Kaliszu
przy
ul.
Obywatelskiej
4.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna.
Inne informacje
1) Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód nie
przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,
tzn. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej (tj. 150% x 701 zł) oraz w
przypadku rodziny kwoty 792 zł na osobę w rodzinie ( tj.150% x 528 zł)
2). Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Kalisza Uchwałą Nr III/32/2018 z dnia 20 grudnia
2018r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w
postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem pn."Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023 gminy mogą udzielać wsparcia w formie zasiłku
celowego w związku z trudną sytuacją życiową osobom spełniającym kryterium
dochodowe w wys. 150% kryterium o którym mowa w art 8 ustawy o pomocy społecznej .
3). Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Kalisza Uchwałą Nr III/33/2018 z dnia 20 grudnia
2018r wydatki na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności , świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , poniesione przy
dofinansowaniu tego zadania ze środków finansowych budżetu państwa , w szczególności
wieloletniego rządowego programu pn."Posiłek w szkole i w domu" podlegają zwrotowi w
części lub całości , jeśli dochód osoby lub rodziny zobowiązaneju do zwrotu wydatków jest
wyższy niż 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej.
4) Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Kalisza Uchwałą Nr III/34/2018 z dnia 20 grudnia
2018 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie
dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu
ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na

terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu"" na lata 2019-2023 program ten jest
programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej
dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie
pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.
Celem tego programu zapewnienie posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej i uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej, będącym w trudnej sytuacji życiowej i wyrażającym chęć skorzystania z
tej formy pomocy. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy
ze szkołami i przedszkolami, do których uczęszczają dzieci i uczniowie zamieszkali na
terenie miasta Kalisza. W ramach tego programu w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor
przedszkola lub szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia
pomocy w formie gorącego posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania
decyzji administracyjnej i bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, przy czym
liczba dzieci i uczniów , którym pomoc taka została przyznana nie może przekroczyć 20 %
liczby dzieci i uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie miasta w
poprzednim miesiącu kalendarzowym , a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca
czerwca.
Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
3) osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium
okreslonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej , wymienionych w art 7 w szczególności
osobom samotnym starszym, , chorym lub niepełnosprawnym – w postaci posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności , świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych.
W myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej - pomocy społecznej udziela się osobom i
rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; zyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W mieście Kaliszu dla osób dorosłych wydawane są obiady w dwóch punktach
usytuowanych na terenie miasta, natomiast pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży
realizowana jest w stołówkach szkolnych, żłobkach, przedszkolach i ośrodkach.

