
UCHWAŁA NR 498/XLIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 25 lutego 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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm. ), art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. J, art. 96 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późń. zm. ) oraz art. 4, 
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
( Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb 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, 
w następujący sposób:

1) Dla osób samotnie gospodarujących lub osób w rodzinie, których dochód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) – brak obowiązku zwrotu.

2) Dla osób samotnie gospodarujących lub osób w rodzinie, których dochód przekracza 150% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały – obowiązek zwrotu.

§ 2. 1. Wysokość kwoty, która podlegać będzie zwrotowi powinna być ustalana tak, aby nie stanowiła 
nadmiernego obciążenia finansowego i nie powodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium 
dochodowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

2. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków może mieć charakter spłaty ratalnej lub 
jednorazowej, przy czym okres spłaty ratalnej nie może przekroczyć 10 miesięcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Piotr Półtorak
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