
UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ; art. 8 ust. 2; art. 48;  art. 48b ust. 2, 3 i 4; art. 96 ust. 4  
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), w związku 
z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 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 Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się sytuacjach 
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % a nie przekracza 200 % 
kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana pomoc w postaci 
jednego gorącego posiłku dziennie albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w przypadku 
braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione 
z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną jeżeli własnym staraniem takiej pomocy nie mogą sobie zapewnić. 
Pomoc ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

§ 2. Pomoc określona w § 1 może również być przyznana w formie świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych. 

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 1 przyznana jest pod warunkiem częściowego zwrotu wydatków, tj.:

1) w przypadku dochodu do wysokości od 150 % do 180 % kryterium uprawniającego do pomocy częściowy 
zwrot wydatków w wysokości 20 %;

2) w przypadku dochodu powyżej 180 % kryterium uprawniającego do pomocy częściowy  zwrot wydatków 
w wysokości 25 %.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją materialną Kierownik Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej może na wniosek zainteresowanego lub pracownika socjalnego odstąpić od 
żądania zwrotu wydatków, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLVI/334/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. 
w sprawie zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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