
Uchwała Nr XXXV/270/14 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 16 stycznia 2014r. 

 

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     

z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów 

z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P.          

z 2013r., poz. 1024) oraz art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych z 20 lipca 2000 roku ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy Kłodawa 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych 

w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % 

kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2014 roku  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 

 



Uzasadnienie  

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, 

o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 

1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na 

osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – 

Dz. U. z 2012 r., poz. 823).  

Jednakże zgodnie z art.96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na zasiłki i pomoc 

rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej 

 do zwrotu wydatków przekracza odpowiednie kryterium dochodowe. Ponadto zgodnie z ust.4 

cytowanego artykułu, rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej. 

Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji 

uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. dot. ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), warunkiem otrzymania przez gminę 

dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium, jest przyjęcie przez gminę 

stosownej uchwały. Do tej wysokości nie będzie się żądało zwrotu wydatków za udzielony posiłek 

albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Uchwała Rady Ministrów 

opublikowana została w Monitorze Polskim 17 grudnia 2013r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2014r., co skutkowało brakiem podstaw do wprowadzenia przedmiotowej uchwały pod obrady 

Rady Gminy w terminie wcześniejszym. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest priorytetowym 

działaniem, które umożliwi dzieciom od 3 roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

udział w zbiorowym żywieniu od stycznia 2014r. bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

  

   

 Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  

 

 


