
podstawowych i gimnazjów. Zatem, Program ten skutecznie trafia do najbardziej
potrzebujących dzieci, w ich bardzo istotnym okresie rozwojowym.

Program koordynowany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej we współpracy
z Ministrem Edukacji Narodowej.

Sposób realizacji programu oraz zakres i formy monitorowania realizacji Programu
określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu
wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25, poz. 186, z późno zm.).
Zgodnie z nim wójt (burmistrz, prezydent miasta), zobowiązany jest do przekazywania
kwartalnych informacji o realizacji Programu w gminie do wojewody.

Wojewoda sporządza informację zbiorczą z terenu województwa i przekazuje
kwartalną informację w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sporządza informacje
kwartalne, a na koniec roku opracowuje roczne sprawozdanie z realizacji Programu, na
podstawie informacji przekazanych przez wojewodów i ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, które następnie przedstawia Radzie Ministrów do dnia 30 czerwca (za
poprzedni rok budżetowy).

W okresie 2010-2013 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z realizacji Programu za lata
2010-2013, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym
zakończono jego realizacj ę".

Informacja uwzględnia dane z poszczególnych gmin, w układzie "ogółem" i "w tym
na wsi", w szczególności:
1) rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w zakresie dożywiania w podziale na grupy

osób korzystających z pomocy w ramach Programu;
2) koszt realizacji Programu - ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu

państwa;
3) koszt posiłków;
4) liczbę posiłków;
5) rodzaj posiłków;
6) koszt dowozu posiłków;
7) średni koszt jednego posiłku;
8) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach Programu;
9) liczbę zasiłków celowych;
10) koszt świadczeń rzeczowych - ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu

państwa;
11) liczbę świadczeń rzeczowych;
12) inne koszty - ogółem;
13) szacunkową liczbę osób wymagających dożywiania, nieobjętych tą formą pomocy,

w podziale na grupy osób korzystających z pomocy w ramach Programu, w układzie
"ogółem" i " w tym z powodu:
a) braku środków,
b) braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłków,
c) niechęci rodziców lub dzieci do korzystania z tej formy pomocy,
d) innych powodów";

14) informację dotyczącą bazy żywieniowej.

Dane z badania, na które powoływał się Pan Poseł w interpelacji, oparte na
wywiadach z grupą 600 wychowawców szkół podstawowych (subiektywna ocena, kryteria
oceny-radzenie sobie z nauką i w relacjach z rówieśnikami, stopień zaspokojenia potrzeb

•


