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z dnia  20 stycznia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu 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 2013 r., poz. 
594, z 1318), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, 
1650), 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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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, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.
182 ze zm.). Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542,00 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 456,00 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej -
Dz. U. z 2012 r., poz. 823). Od 1 stycznia 2014 r. program dożywiania został uchwalony uchwałą Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniegoprogramu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
Przewiduje on udzielaniewsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającymkryterium dochodowew wysokości
150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Ranga jednak powyższego aktu /nie ma
mocy powszechnie obowiązującej / powoduje, że warunkiem otrzymania przez gminę dotacji na dofinansowanie
pomocy w formie niepieniężnej tj. posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowychdla
osób przekraczających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej do wysokości 150% tego kryterium,
konieczne jest podjęcie uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której
nie żąda się zwrotu wydatkówza udzielonyposiłek albo świadczeniew postaci produktów żywnościowych.Pozwala
na to przepis art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dający radzie delegację do podjęcia takiej uchwały tj.
określenia zasad zwrotu wydatkówza pomoc rzeczową.

Należy nadmienić, że dotychczasowy programu dożywiania realizowany w latach 2006-2013 przewidywał
również kryteriumdochodowew wys. 150 % kryterium, określonegow ustawie o pomocy społecznej, ale uchwalony
był w drodze ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm./ co wykluczało konieczność podejmowania uchwały
przez radę gminy.

W przypadkach nie określonych w niniejszej uchwale tj. powyżej 150% kryterium dochodowego mają
zastosowanie zasady zwrotu wydatków określone w uchwale Nr XXX/451/04 rady Miasta w Piotrkowie
trybunalskim z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
będącychw zakresie zadań własnychgminy (Dz. Urz. Woj.Łódz. z 2005 r. Nr 21, poz. 226).
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