
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2014 

RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 

w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 2  

i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), 

uchwały Nr 221 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 (M. P. poz. 1024) oraz art. 4 ust. 2, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) Rada 

Gminy Pysznica 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. do wysokości 150 % kryterium ustawowego dla : 

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

w szczególności: osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych przy przyznawaniu 

wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania 

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

wprowadzonego Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. 

§ 2. Za udzielone świadczenie, o których mowa w § 1, nie żąda się zwrotu wydatków. 

§ 3. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 

150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w formie posiłku przysługuje 

osobom i rodzinom za odpłatnością ustaloną wg następujących zasad: 

- od 150% do 200% kryterium- zwrot w wysokości 50% poniesionych wydatków, 

- powyżej 200% kryterium – zwrot 100% poniesionych wydatków. 

§ 4. 1. Zwrot świadczenia określonego na podstawie §3 następuje na podstawie decyzji Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej, określającej wysokość kwoty zwracanego świadczenia, z uwzględnieniem 

sytuacji materialno- bytowej świadczeniobiorcy, ustalonej na podstawie wywiadu środowiskowego. 
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2. Świadczenie podlega zwrotowi w całości jednorazowo lub w miesięcznych ratach ustalonych 

w wysokościach miesięcznych wydatków poniesionych na świadczenie. 

3. Zwrotu dokonuje się na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie wskazanym w decyzji, o której 

mowa w ust.1. 

§ 5. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją materialną Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej może na wniosek zainteresowanego lub pracownika socjalnego odstąpić od żądania zwrotu 

wydatków o których mowa w § 3. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/221/2006 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pysznica. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Józef Gorczyca 
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