
UCHWALA Nr 11/11/2018 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 14 grudnia 2018 r. 

w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatk6w poniesionych na swiadczenia 
z pomocy spolecznej w ramach programu "Posilek w szkole i w domu" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!-dzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994, ze zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.) Rada Gminy Nowe 

Miasto uchwala, co nastt(puje: 

§ 1 

Pomoc w formie posilku lub swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w 

Zywnosciowych przyznana w ramach wieloletniego rzCj.dowego programu "Posilek 

w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r. , poz. 1007) nie podlega 

zwrotowi, jezeli doch6d na osobt( w rodzinie osoby zobowiCj.Zanej do zwrotu wydatk6w 

nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, 0 kt6rym mowa wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy 0 pomocy spolecznej. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§3 

Traci moc uchwala Nr 2o9IXXXV1112014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 lutego 

2014roku. 

§4 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 

Urzt(dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 

do uchwaly Nr lllIU2018 


Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 14 grudnia 2018 r. 


Prawo do swiadczeil z pomocy spolecznej przysluguje osobom i rodzinom, 
jezeli doch6d osoby samotnie gospodaruj,!cej lub doch6d na osoby w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego, 0 kt6rym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy 0 pomocy spolecznej. Kryterium to od dnia 1 paidziemika 2018 r. stanowi,! 
kwoty: 701,00 zl dla osoby samotnie gospodaruj,!cej oraz 528,00 zl na osoby w rodzinie 
(rozporz,!dzenie Rady Ministr6w z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteri6w dochodowych oraz kwot swiadczeil pieniyznych pomocy spolecznej - Dz.U. 
z 2018 roku, poz. 1358). 

Ustanowiony uchwal,! Nr 140 Rady Ministr6w z dnia 15 paidziemika 2018 roku 
program wieloletni na lata 2019 - 2023 pn.: "Posilek w szkole i w domu" (M.P. 
z 2018 r., poz. 1007) zaklada udzielanie wsparcia w zakresie dozywiania osobom, 
spelniaj,!cym kryterium dochodowe w wysokosci 150% kryterium, 0 kt6rym mowa 
wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 0 pomocy spolecznej. Podobne zalozenia zostaly przyjyte 
w gminnym programie oslonowym w zakresie dozywiania "Posilek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023. 

lednakZe zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy 0 pomocy spolecznej wydatki na 
pomoc rzeczow'! zwrotowi, jezeli doch6d na osoby w rodzinie osoby zobowi,!zanej do 
zwrotu wydatkow przekracza kryterium dochodowe. 

Zgodnie z ust. 4 przywolanego 96 artykulu ustawy 0 pomocy spolecznej, rada 
gminy okresla zasady zwrotu wydatk6w za swiadczenia z pomocy spolecznej. 

Aby przyjyty program oslonowy spelnial zalozone cele, uzasadnione jest 
podjycie uchwaly pozwalaj,!cej na odst,!pienie od z,!dania zwrotu wydatkow 
poniesionych na swiadczenia z pomocy spolecznej w zakresie dozywiania osob i rodzin 
objytych wsparciem w ramach tego programu, jezeli doch6d na osoby w rodzinie osoby 
zobowi,!zanej do zwrotu wydatk6w nie przekracza kryterium dochodowego 
w wysokosci 150% kryterium, 0 kt6rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o pomocy spolecznej (tj. jezeli nie przekracza kryterium dochodowego okreslonego 
uchwal,! Rady Gminy Nowe Miasto). 

Wobec powyzszego podjycie stosownej uchwaly jest uzasadnione. 


