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Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Prezydencie 

Interpelacja 

W trakcie epidemii wiele spraw siłą rzeczy działa w sposób niestandardowy. Mam 
w związku z tym pytanie jak w obecnej sytuacji funkcjonuje system bezpłatnych obiadów 
dla uczniów z programu „Posiłek w szkole i w domu"? 

Czy uczniowie mają je dostarczane do domów, np. w postaci paczek żywnościowych lub 
dostaw obiadów przez firmy cateringowe? 

Proszę o przedstawienie sytuacji. 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 
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Pan 
Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 23 kwietnia 2020 r., na podstawie wyjaśnień Pani Ewy 

Lesiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, informuję że decyzje 

przyznające obiady dla uczniów w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" na 

lata 2019-2023 zostały zmienione w taki sposób, że w okresie trwania stanu epidemii, opiekunom 

dzieci wypłacane są środki finansowe na wskazane konto bankowe. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 20 marca 2020 r. nr DPS-

V.070.109.2020.KK poinformowało, że przewiduje w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" 

udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

1. posiłek 

2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności 

3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 

W okresie epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, poza nieliczną grupą 

osób dorosłych, realizował i realizuje założenia programu w ramach świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności. 

Obecnie podjęto rozmowy w kwestii zabezpieczenia bezpłatnych obiadów dla 33 rodzin 

przez Stowarzyszenie JA-TY-MY za pośrednictwem Spółdzielni Socjalnej „Rawena" finansowanych 

ze środków EFS dostarczanych „pod drzwi". Wytypowane rodziny tę formę wsparcia otrzymają 

niezależnie od przyznanego im świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Informujemy, że w 2019 r. z programu „Posiłek w szkole i w domu" ogółem skorzystało 1759 

osób w tym z posiłku 250 osób. W liczbie 250 zawarte są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej ogółem 61, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej - 158 i osoby dorosłe w liczbie 31. 
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