UCHWAŁA NR 48/VI/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji
zadań własnych gminy w zakresie dożywiania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z poźn.
zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1. Dzieciom i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji zamieszkującym na terenie gminy Węgliniec, przyznaje się pomoc w zakresie dożywiania
w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia w postaci produktów
żywnościowych.
§ 2. Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać nieodpłatnie dzieci do 7 lat, uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub
niepełnosprawne, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego
w ustawie o pomocy społecznej.
§ 3. 1. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie może być przyznana osobom określonym w § 2,
których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej pod warunkiem zwrotu kosztów.
2. Wysokość zwrotu ponoszonego przez gminę dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji jest uzależniona od
dochodu na osobę w rodzinie według zasad określonych w niniejszej tabeli:
Dochód ustalony wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
do 150%
od 151% do 250%
od 251% do 350%
powyżej 351%

Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku
bezpłatnie
50%
25 %
0%

§ 4. Traci moc uchwała Nr 167/XXVII/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie
z zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci
jednego gorącego posiłku dziennie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) pomoc może być przyznana nieodpłatnie
osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Art. 5 ust. 2 ustawy o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” upoważnia Radę Gminy do podwyższenia
kryterium dochodowego, o którym mowa w ust.1. W momencie podwyższenie kryterium dochodowego przez Radę
Gminy przyznawana pomoc osobom, których dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego jest
finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu. Aktualnie pomoc w zakresie
dożywiania udzielana jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, w rodzinach, w których dochody nie
przekraczają 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
w oparciu o uchwałę Nr167/XVII/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24.11.2004 roku w sprawie zwrotu
wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego
gorącego posiłku dziennie. W celu połączenia idei programu osłonowego przyjętego powyższą uchwałą oraz
założeń programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celowym jest przyjęcie niniejszej uchwały.
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