Projekt
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 594, 645, 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.
z 2018 r. 1508 i 1693), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Miejska w Głogówku 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
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), 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.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głogówek.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie 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 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), z dniem
1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostaną nowe zasady zapewnienia posiłku lub żywności dzieciom
i młodzieży oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym
oraz niepełnosprawnym.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadań własnych
o charakterze obowiązkowym, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia
12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
W związku z utratą mocy obowiązywania z dniem 1stycznia 2019 r. uchwały 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, przedmiot podjętej na
jej podstawie uchwały nr XXXVIII/277/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014−2020 nie będzie miał zastosowania.
Mając zatem na względzie konieczność ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży, a także osób oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności osób
starszych i niepełnosprawnych zasadne jest podjęcie nowych regulacji odstąpienia od żądania zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych od osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 − 2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie
nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wsparcia finansowego dla gmin z Programu udziela się na podstawie art.115 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może
otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych
kosztów realizacji zadania.
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