
UCHWAŁA NR II/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 96  ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  2018 r., 
poz. 1508 ze zm), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.  w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. 2018, 
1007) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała ustala zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

§ 2. 1. 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, odstępuje się od żądania zwrotu wydatków dla osób objętych rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki
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UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1508)
Zasady odpłatności za świadczenia
Art. 96. [Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej] 1. Obowiązek
zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:
1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;
3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie
w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji
dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.
2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy
spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o
których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

Id: 57845121-6679-4799-A0A5-50B9124DCD75. Uchwalony Strona 1




