
UCHWAŁA NR XXXVI/346/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania 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. 96 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013r. poz. 182, zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 440, Dz. U. z 2013r. poz. 509), w związku z uchwałą 
Rady Ministrów Nr 221 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), Rada Gminy  Dobrzeń Wielki 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 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
rodziny nie przekracza wysokości 200,00% kryterium dochodowego określonego w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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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 określonej w art.8 ust.1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społeczne, tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 542,00zł i 456,00zł na
osobę w rodzinie.

Na podstawie 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 przekracza kryterium dochodowe.

Rada gminy zgodnie z art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej określa zasady zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z wytycznymiMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów
nr 221 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 warunkiem otrzymania przez
gminę dofinansowania ze środków przewidzianych w tym Programie wydatków na posiłek lub świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających powyższe kryterium dochodowe jest
podjęcie przez radę gminy na podstawie art. 96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej uchwały podwyższającej kwotę
kryterium dochodowegodo 150,00%, do której nie żąda się zwrotu wydatków na te świadczenia.

Postanowienie § 3 proponowanej uchwały przewiduje jej wejście w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku UrzędowymWojewództwaOpolskiego, co zgodne jest z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.
1172 z późn. zm.). Możliwie szybkie wejście w życie proponowanej uchwały leży w interesie jej adresatów.
Nadanie jej wstecznej mocy obowiązującej dopuszcza przepis art. 5 w/w ustawy, co uzasadnione jest tym, że
zawarte w niej regulacje są korzystne dla adresatów uchwały i nie naruszają zasad demokratycznego państwa
prawa, chroniąc przy tym interes osób i rodzin o niskich dochodach i zwiększonychpotrzebach społecznych.
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