
UCHWAŁA NR XXXVII/259/2018
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

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 2017 r. 
poz. 1875), art. 8 ust. 1 i 2, art. 36 pkt 1 lit.c, art. 39 ust. 2, art. 48 ust. 4 oraz art. 96 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 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 2015 r. poz. 821 z późn. zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1. 

1.  Gmina Lichnowy udziela pomocy w zakresie dożywiania w formie sfinansowania posiłku, w tym 
w szczególności gorącego posiłku, „szklanki mleka”, posiłku wraz z dowozem, świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych. „Szklanka mleka” przyznawana jest wyłącznie dla uczniów.

2.  Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być przyznawana dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej z wyłączeniem „szklanki mleka”, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub 
szkoły ponadgimnazjalnej. 

3.  Pomoc określona w ust. 1 przeznaczona jest dla dorosłych mieszkańców gminy Lichnowy oraz 
dorosłych osób przebywających czasowo na terenie gminy Lichnowy, które własnym staraniem nie mogą 
zapewnić sobie posiłku, z wyłączeniem „szklanki mleka”.

§ 2. 

1.  Pomoc określona w § 1 może zostać przyznana nieodpłatnie, jeżeli odpowiednio 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 o pomocy społecznej.

2.  Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, 
o którym mowa w ust. 1, pomoc określona w § 1 ust. 1 może być udzielona pod warunkiem zastosowania zasad 
odpłatności za posiłki w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.  Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc określoną w § 1 ust.. 2, jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie kształtuje się poniżej 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

4.  Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie „szklanki mleka”, 
jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się poniżej 200% kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

5.  Kwota określająca kryterium dochodowe podlega weryfikacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

§ 3. 

1. Obowiązek zwrotu wydatków za pomoc, o której mowa § 1 ust. 3 istnieje, gdy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 
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2.  W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia 
w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej 
pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby 
zainteresowanej może odstąpić od żądania wpłaty w części lub całości kwoty podlegającej zwrotowi. Dzieciom 
głodnym i niedożywionym należy przyznać pomoc niezależnie od sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów.

§ 4. 

Pomoc, o której mowa w § 1 jest przyznawana w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5. 

1.  O wysokości i sposobie zwrotu wydatków orzeka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w drodze decyzji administracyjnej poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym, w którym wyznacza 
termin i sposób spłaty. 

2.  Podstawą wydania decyzji w sprawie zwrotu wydatków, określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny 
ubiegającej się o przyznanie pomocy.

3.  Zmiana dochodu odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia 
odpłatności za pomoc, o której mowa w § 1 nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany 
nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o pomocy społecznej. 

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XLVI/333/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2014 r. 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

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lichnowy

Zbigniew Rybicki
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/259/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Warunki odpłatności za posiłki w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”

Wysokość odpłatności w % w stosunkach kosztu posiłku jaki obowiązuje 
w danej stołówce szkolnej lub placówce i instytucji, która posiada bazę 

żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów 
żywnościowych

Dochód faktyczny na osobę % 
kryterium dochodowego ustalony 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 lub 
2 ustawy o pomocy społecznej

Dożywianie dzieci do czasu podjęcia 
nauki w szkole podstawowej oraz 

uczniów do czasu ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej

Dożywianie osób i rodzin 
znajdujących się w sytuacjach 

określonych a rt. 7 ustawy o pomocy 
społecznej*

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 150%-200% odstępuje się od żądania zwrotu 

wydatków 25%

powyżej 200%-250% 25% 50%
powyżej 250%-300% 50% 75%
powyżej 300%-350% 75% 100%

powyżej 350% 100% 100%

* W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia 
w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej 
pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby 
zainteresowanej może odstąpić od żądania wpłaty w części lub całości kwoty podlegającej zwrotowi. Dzieciom 
głodnym i niedożywionym należy przyznać pomoc niezależnie od sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów
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Uzasadnienie 

 

Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę                          

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2017 r. poz. 

1138), w miejsce określenia „uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej” 

wprowadziła określenie „uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej” 

Mając na względzie potrzebę dostosowania treści niniejszej uchwały do obowiązujących 

przepisów oraz w  celu dalszej realizacji podjętych zadań w zakresie dożywiania mieszkańców 

gminy Lichnowy wnosi się o ujednolicenie zapisów uchwały 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.  

Gmina Lichnowy otrzymuje dotację na realizację rządowego programu „Pomoc państwa           

w zakresie dożywiania”, ale jednocześnie musi zapewnić w swoim budżecie własne środki na 

współudział w realizacji powyższego zadania, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego. 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


