
UCHWAŁA NR VII-46-2019
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 8 lutego 2019 r.

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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2018 r.poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. 
z 2018 r. poz. 1007), Rada Gminy Nędza uchwala co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin wymienionych w Uchwale Rady 
Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby 
w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV-355-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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Uzasadnienie

w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 6 lutego br. który kwestionuje
w części § 1 uchwały Nr V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole iw domu” na lata 2019 – 2023 w zakresie wyrazu „posiłku” oraz wyrazów „ albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych” zasadnym jest podjęcie przedłożonej uchwały gdzie
w podstawie prawnej przytoczony jest art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm. ). Podjęcie tej uchwały umożliwi korzystanie w pełnym zakresie
z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej:

Rozdział 6

Zasady odpłatności za świadczenia

Art.  96.  [Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej]

1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej -
jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej
w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

2.  Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki
okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę
kryterium dochodowego.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy
spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

4.  Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.
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