
UCHWAŁA Nr 23/IV/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 grudnia 2018 roku

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
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2018r.,  poz. 1508 z późn. zm),  w związku z uchwałą
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz.
1007), Rada Miejska w Gostyninie  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  i  rodzin
wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023,  jeżeli  dochód  osoby  samotnie  gospodarującej  lub  dochód  rodziny  nie  przekracza
wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art.  8 ust.  1 ustawy o pomocy
społecznej. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
2.  Z  dniem 1  stycznia  2019 r.  traci  moc uchwała  Nr 233/XLVII/2014 Rady Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  15  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.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Andrzej Hubert Reder



Uzasadnienie

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej,
w tym do pomocy z zakresu dożywiania,   przysługuje osobom i  rodzinom, jeżeli  dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, tj.,  701 zł
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

W 2013 roku uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. wprowadzony
został  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), który przewiduje  wsparcie finansowe dla gmin w
zakresie  dożywiania  w  przypadku  udzielenia  przez  gminy  zasiłku  celowego  w  formie
świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności osobom spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości do  150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy
społecznej. 

Gmina Miasta Gostynina opierając się na zapisach w/w programu oraz rozeznanych
potrzeb w styczniu 2014 roku, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, podjęła
uchwałę podwyższenia  do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.  8 ust.  1
ustawy o  pomocy społecznej  dla  celów przyznawania  świadczenia  pieniężnego  na  zakup
posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego, co dało możliwość otrzymywania wsparcia
finansowego, o którym mowa w w/w programie.

Przyjęcie uchwały pozwala na ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci, młodzieży
i osób dorosłych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  Uchwała daje także
możliwość Gminie Miasta Gostynina na pozyskanie środków z budżetu państwa na realizację
zadania  (na  realizację  zadań  w  ramach  dożywiania  gmina  może  otrzymać  dotację  do
wysokości 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania). 
 W październiku br. Rada Ministrów Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku
ustanowiła kolejny wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu  na lata 2019-
2023 . Na podstawie  uchwały moc straciła uchwała nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku. 

Zmiana więc przepisu praw budzi konieczność podjęcia nowej uchwały

 


