
Budziszewice dn. 21.07.2017 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Budziszewicach 

 

  I N F O R M A C J A 

 W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                           

w Budziszewicach informuje, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy 

żywnościowej zgłaszały się do tutejszego Ośrodka w celu otrzymania skierowania 

uprawniającego do odbioru żywności. 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się                    

w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 

2004 r. o pomocy społeczne i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1268,00 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i kwoty 1028,00 zł dla osoby w rodzinie. 

     Grupą osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc 

żywnościowa są: 

• bezdomni, 

• niepełnosprawni, 

• migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności 

marginalizowane, takie jak Romowie), 

• pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe. 

 

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje:  

groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 

śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 

gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka 

drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier 

biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający 

 

         Kierownik GOPS 
         Agnieszka Malinowska 

 

 

 

 



Budziszewice dn. 21.07.2017 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Budziszewicach 

 

I N F O R M A C J A 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budziszewicach informuje, że do dnia 31 sierpnia 2017 roku 

można składać wnioski z prośbą o pomoc w zakupie posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 

2016/2017 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających 

dochody rodziny: 

• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

• decyzja oraz odcinek renty lub emerytury 

• decyzja o dodatku mieszkaniowym, zasiłku rodzinnym, świadczeniach z funduszu 

alimentacyjnego 

• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działalności 

gospodarczej 

• dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub osób prowadzących 

działalność gospodarczą 

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom, jeżeli 

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 514.00 zł 

na osobę w rodzinie oraz przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z dysfunkcji wymienionej w art. 

7 pkt. 2-15: 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej 

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Budziszewicach w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,                 

a poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz pod nr tel. 44 710 23 68. 

         Kierownik GOPS 

         Agnieszka Malinowska 


