
UCHWAŁA Nr XXXI/413/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej - na pomoc rzeczową w formie 
posiłku  oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz.594 z późn. zm.1))  , art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
182 z późn. zm.2)) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.3))  uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Odstępuje się od  żądania zwrotu wydatków w zakresie  pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz 
produktów żywnościowych  dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 , jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

2.  Zobowiązaną do zwrotu części wydatków w przypadku pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz 
produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 , jest osoba lub rodzina jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Ustalenie wysokości części wydatków podlegających zwrotowi, o których mowa w ust. 2, następuje według 
poniższych zasad: 

Wysokość zwrotu liczona w % od wysokości przyznanego 
świadczenia rzeczowego w formie posiłku oraz produktów 

żywnościowych

Dochód osoby w złotych wyrażony 
w % kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej Osoba samotnie 

gospodarująca
Osoba w rodzinie

151- 200 10 20
201- 220 20 30
221-250 30 50

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu 
z ponoszenia odpłatności za pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych w przypadku, gdy 
żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.
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Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

UZASADNIENIE

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).
Przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. rządowy program w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „
Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r. poz.1024) przewiduje
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w
wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w/wym. ustawy. Jednakże zgodnie z
art.96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium
dochodowe. Zgodnie z art. 96 ust. 4 w/wym. ustawy rada gminy określa zasady zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie pomocy rzeczowej w formie posiłku

oraz produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały. Zgodnie z art.
96 ust.4 w/wym. ustawy podwyższa się kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości,
której nie żąda się zwrotu wydatków za pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów
żywnościowych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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