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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach następujące projekty uchwał:
1) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych 
programem wieloletnim „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -  2023 w formie pieniężnej;
2) w sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -  20 23;
3) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy 
Zdzieszowice w ośrodkach wsparcia
wraz z uzasadnieniem do poszczególnych projektów.
Projekty uchwał na |Sesji Rady Miejskiej i na Komisjach Rady referować będzie kierownik Miejsko 
-  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach -  Pani Renata Nachtygal.



Projekt

z dnia 4 grudnia 2018 r. 
Zatwierdzony przez....... ^VNV

mgr Tomasz Surma

UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim 

„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 8 ust. 2 oraz art. 96 ust. 2 i 4ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1508 i 1693) w związku uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (M. P. z2018r., 
poz. 1007), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie
Uchwałą Rady Ministrów 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007) ustalono program wsparcia 
finansowego gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym 
określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie 
posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach Programu jest zagwarantowanie 
udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 
Na uzasadniony pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na 
zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% 
przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym 
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% 
kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium 
dochodowe do tego poziomu.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy dla osób 
przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa wart. 8 ust. 1, do wysokości 150% kryterium jest 
przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4, podwyższającej kwotę kryterium 
dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków.

Po ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przestanie obowiązywać program 
finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 
2020”, dlatego aby zapewnić ciągłość działania w ramach wsparcia programu rządowego należy podjąć 
przedmiotową uchwałę.
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