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UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 7 grudnia 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 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508
z późn.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. z 2018r.,
poz. 1007) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała ustala zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023.
§ 2. 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. Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,
w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 wymienionej ustawy, można
przyznać pomoc w ramach niniejszego programu także:
a) odpłatnie pod warunkiem, iż po wykorzystaniu pomocy osoba lub rodzina korzystająca z tej formy
pomocy dokona zwrotu w całości poniesionych wydatków. Kolejna pomoc zwrotna może być przyznana po
dokonaniu zwrotu poprzednich wydatków;
b) w formie częściowej pomocy, tj. 50% wartości świadczenia, a pozostałą kwotę pokrywa osoba
zainteresowana – pod warunkiem, iż po wykorzystaniu pomocy osoba lub rodzina dokona zwrotu tej części
poniesionych wydatków. Kolejna pomoc może być przyznana po dokonaniu zwrotu poprzednich wydatków,
c) w przypadkach szczególnych, o których mowa w art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej na wniosek
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych
na pomoc w ramach niniejszego programu. W takich przypadkach wydatki te finansowane będą ze środków
własnych przeznaczonych na realizację programu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
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§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.
§ 6. Traci moc uchwala nr XLIV/293/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 stycznia 2014r.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Monika Przysmak

