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Poz. 9051
UCHWAŁA NR III-9-18
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
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.), art. 96 ust. 2 i 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 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 Andrychowie
uchwala, co następuje
§ 1. Pomoc w formie posiłku 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 przyznaje
się nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub
dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
§ 2. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód
rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
zwrot wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
wymienionych w Uchwale Rady Ministrów następuje wg następujących zasad:

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie lub osoby
samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium
dochodowego
określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej - w %
powyżej 150 % do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

Wysokość odpłatności - w % w stosunku do kosztów posiłku albo
świadczenia rzeczowego
Osoba
Osoba samotna
w rodzinie
30
50
50
70
100
100

§ 3. Rodzaj pomocy, termin i kwotę zwrotu wydatków za świadczenia, o których mowa § 2 niniejszej
uchwały ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza Andrychowa.
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§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenie w całości lub jego części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie albo inna osoba
upoważniona przez Burmistrza Andrychowa, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej,
może odstąpić od żądania takiego zwrotu w całości albo w części w drodze decyzji administracyjnej.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Andrychowie.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII-389-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego –
zasiłku celowego – na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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