UCHWAŁA NR 755/XLII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn.
zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.),
w związku z uchwałą 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. z 2013r., poz. 1024)
RADA MIEJSKA W LUBACZOWIE
uchwala, co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zaku posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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. z 2013 r., poz. 1024), 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. 1. Osoby i rodziny korzystające z dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych, których dochód obliczony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
przekracza 150% kryterium dochodowego mogą korzystać z posiłków pod warunkiem zwrotu części poniesionych wydatków
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Wysokość odpłatności, którą ponosi osoba lub rodzina korzystająca z dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, określa w decyzji administracyjnej kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczów.
§ 4. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych w Lubaczowie.
§ 5. Tracą moc uchwały: Nr 563/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku oraz Nr 551/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubaczowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od 1 marca 2014 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubaczowie

inż. Zdzisław Cioch

Id: 52CA422E-DCC7-46E1-AF96-2490802AE895. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 755/XLII/2014
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Tabela 1: ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

Dochód miesięczny osoby samotnie
gospodarującej wg kryterium
dochodowego określonego w art.
8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej

do

Wskaźniki odpłatności w procentach
ustalone
od ceny obiadu tj. kosztu żywności do
przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła)
dla:
osoby samotnie gospodarującej

150%

nieodpłatnie

powyżej

150%

do

200%

20%

powyżej

200%

do

250%

50%

powyżej

250%%

100%

Tabela 2: ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI DLA OSOBY W RODZINIE

Dochód miesięczny przypadający
na osobę w rodzinie wg kryterium
dochodowego określonego w art.
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej

do

Wskaźniki odpłatności w procentach
ustalone
od ceny obiadu tj. kosztu żywności do
przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła)
dla
osoby w rodzinie

150%

nieodpłatnie

powyżej

150%

do

200%

40%

powyżej

200%

do

250%

80%

250%

100%

powyżej
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