
UCHWALA NR XXXVIIl/374/14 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNffi 

z dnia 7 stycznia 20 I 4 r. 

w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku 

Na podstawie art.8 ust.2 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia I2 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r 
poz.I82,zm.poz.509)w związku z Uchwałą Nr 22I Rady Ministrów z 10 grudnia 20I3r. (M.P.poz.I024) w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" na lata 20I4-2020 Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Pomocą w ramach programu objęte są dzieci i młodzież, osoby dorosłe z gospodarstw domowych 
o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym osoby samotne, osoby 
w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. 

§ 2. 1. Dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych 
lub do oddziałów przedszkolnych przysługuje pomoc w formie zakupu posiłków, o ile dochód netto miesięcznie na 
osobę w rodzinie nie przekracza I 50% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. I pkt.2 ustawy o pomocy 
społecznej: 456,00 zł x I50 % = 684,00 zł. 

2. Realizacja zakupu posiłków będzie odbywała się w placówkach właściwych dla pobytu świadczeniobiorców, 
tj. w stołówkach szkolnych i przedszkolach. 

§ 3. I. Pozostałym osobom, o których mowa w §I może być przyznana pomoc w formie zakupu posiłków 
w stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, lub świadczenia rzeczowego, oraz zasiłku celowego 
z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności, jeżeli dochód netto miesięcznie osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód netto miesięcznie na osobę w rodzinie nie przekracza I 50% kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. I pkt. I i 2 ustawy o pomocy społecznej: 

I) dla osób w rodzinie: 456,00 zł x 150% = 684,00 zł; 

2) dla osób samotnie gospodarujących: 542,00 zł x I50% = 8I3,00 zł. 

2. Osoby korzystające z posiłków w stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, których dochód netto 
miesięcznie przekracza I 50 % kryterium dochodowego mogą korzystać z posiłków pod warunkiem zwrotu części 
poniesionych wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 4. Przyznanie pomocy w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na 
wniosek zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub 
innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIIl/I94/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2012r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od I stycznia 2014r. 

"" 
-'' c„, "• ,;~>' 

I 
Id: 68bB6CFO-EB28-48A3-A9F8-4975D8357EB8. Podpisany Strona 1 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/374/14 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 7 stycznia 2014 r. 

Zasady odpłatności za posiłki w Stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie 

Dochód netto Wysokość odpłatności miesięcznej 

miesięczny na osobę Osoby w gospodarstwie 
Osoby samotnie gospodarujące w zł. wieloosobowym 

Opłata dodatkowa na Opłata dodatkowa na 
Koszt pokrycie części kosztów Koszt pokrycie części kosztów 
wsadu poniesionych przy wsadu poniesionych przy 

przvgotowaniu posiłków przygotowaniu posiłków 

0-684 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

684,01-813,00 koszt 
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

wsadu 

813,01-915,50 koszt 
10 zł. 

koszt 
10 zł. 

wsadu wsadu 

915,51-1015,50 koszt 
20 zł. 

koszt 
20 zł. 

wsadu wsadu 

1015,51-1115,50 koszt 
30 zł. 

koszt 
30 zł. 

wsadu wsadu 

1115,51-1215,50 koszt 
40 zł. 

koszt 
40 zł. 

wsadu wsadu 

1215,51-1315,50 koszt 
50 zł. 

koszt 
50 zł. 

wsadu wsadu 

1315,51-1415,50 koszt 
60 zł. 

koszt 
60 zł. 

wsadu wsadu 

1415,51-1515,50 koszt 
70 zł. 

koszt 
70 zł. 

wsadu wsadu 

1515,51 i więcej koszt 
80 zł. 

koszt 
80 zł. 

wsadu wsadu 

Dzienna stawka kosztu wsadu - 3 zł. 

Dochód netto miesięczny na osobę w wierszu 1 stanowi 150 % kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 456 x 150 % tj. 684zł. 
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