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UCHWALA NR ..... . ./18 
RADY MIEJSKIEJ 'V OPOCZNIE 

z dnia „„„„„„„„„.„.„„„„„„„„„„ 2018 r. i'· . ..'{:<, , . ''i./·L" 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z p~trifrcj;\Jpo~e~~~::;.~::::.»·::: 
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celo·wego na zakup posiłku 
lub żywności albo Śl\'iadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
lub rodzin objętych wieloletnim rządo'"'Ym programem „Posiłek ·w szkole i w domu" 
na lata 2019 - 2023. 

Na podstawie ari. 18 ust. 2 pkt 15 ustav.'y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustmvy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192) w związku z Uchwałą 
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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 Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania Z'Wrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żyvmości 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 
wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -
2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryierium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzovvi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Anna Zięba 



UZASADNIENlE 

Rada Ministrów ustanowiła Uch\vałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. wieloletni 
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), 
który zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 
2014-2020. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żyvmości 
oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 
spełniających warunki otrzymania pomocy \vskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w \vysokości 150% kryterium, 
o którym mO\va \V art. 8 ust. 1 w/w usta\vy. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 usta\vy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki 
na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 

okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwTotu, podlegają Z\.vrotowi w części lub 
całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków 
przekracza kwotę kr)1erium dochodowego. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu \vydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 tego przepisu, będących 
w zakresie zadań własnych. 

Przedłożona uchwała pozwoli na realizację powyższego programu do roku 2023 r. 
Poprzednia uchwała zawierała przepisy \vykraczające poza program rządowy i umożliwiające 
zakup posiłku przez osoby, których dochód znacznie przekraczał kryteria dochodowe. 

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 


