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W odpowiedzi na Pani zapytaniez dnia 5 grudnia 2019 roku informuję,
że program „Posiłek w szkole i w domu”na terenie Gminy Łomiankijest realizowany

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz. U.z 2019r. poz. 1507 wraz ze zm.) oraz
uchwał:

- nr 11/16/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania

„Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023,
- nr 11/18/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie

posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata

2019-2023,
- nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 04 marca 2019 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania
nieodpłatnie pomocywzakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023.

Realizacja programu odbywa się poprzez pomoc finansową dla mieszkańców

miasta i gminy Łomianki w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup

żywności oraz poprzez finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach

oświatowych (szkoły, przedszkola), zgodnie z wnioskami złożonymi przez
beneficjentów programu (w pierwszym półroczu 2019 r. było to 10 placówek



oświatowych z  ternu Gminy Łomianki). Ośrodek Pomocy Społecznej

w ramach realizacji wyżej wymienionego programu finansuje również posiłki dla

dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do placówek

oświatowych poza obszarem Łomianek.

W pierwszym półroczu 2019 r. sfinansowano 3096 posiłków w placówkach

oś atowych dla dzieci z 43 rodzin. Ponadto z pomocy udzielonej w ramach

niniejszego programu, w zakresie dożywiania skorzystało 57 rodzin, w tym osoby

starsze i niepełnosprawne, którym wypłacono 574 zasiłków celowych na zakup

żywności.
Ponadto informuję, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole

i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, Gmina

Łomianki w dniu 30 kwietnia 2019r. złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację ww. zadania w ramach modułu3tj.
organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłkówwszkołach.

Złożony wniosek dotyczył Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej

w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 na doposażenie i poprawę standardu obecnie

funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchniai jadalnia). Całkowity koszt planowanego
zadania wynosił 92 855,00 zł. Wsparcie miało być przeznaczone na zakup sprzętu
i wyposażenia kuchni i stołówki w ww. szkole. Gmina nie otrzymała wsparcia

na realizację zadania w ramach programu.
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