Projekt
Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Osieczna
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych 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 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)
w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 20192023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§ 1.
Podwyższa się do wysokości 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
§ 2.
Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku
lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach
tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§ 4.
Traci moc:
1) uchwała Nr XXX/162/2014 Rady Gminy Osieczna z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020,
2) uchwała Nr XXX/164/2014 Rady Gminy Osieczna z dnia 30 stycznia 2014 roku
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.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

UZASADNIENIE
W dniu 15 października 2018 r. Rada Ministrów uchwaliła wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała Rady Ministrów NR 140 z 2018 r.M.P. z 2018 r. poz. 1007), jako akt prawny mający na celu wsparcie dzieci oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób starszych, chorych niepełnosprawnych i samotnych, które znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej jak również żywnościowej. Uchwalenie przez Radę Gminy
Osieczna podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz
odstąpienie od zwrotu wydatków od osób objętych programem ma na celu niesienie pomocy
w/w osobom jak również przeciwdziałanie trudnym sytuacjom życiowym.
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 określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej. Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej stwierdza, że rada gminy określa
zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

