
projekt 

    

UCHWAŁA  NR…………. 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia …………………… 

 

w sprawie  zasad  zwrotu  wydatków za  świadczenia z pomocy społecznej.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

poz. 994 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2, art. 41 pkt 2 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 ze zm.), Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Niniejsza uchwała dotyczy ustalenia  kryterium dochodowego oraz zasad  zwrotu  wydatków           

za niektóre  świadczenia z pomocy społecznej na lata 2019 -2023. 

 

§ 2 

1. Świadczenia w zakresie dożywiania w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych, 

posiłku oraz  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznaje się nieodpłatnie 

jeżeli dochód osoby dorosłej 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. Świadczenie w zakresie dożywiania w formie posiłku, w tym posiłku wraz z dowozem do 

miejsca zamieszkania, dla osób dorosłych w szczególności niewychodzących z domu ze 

względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, niebędących w stanie przygotować sobie 

codziennie gorącego posiłku, przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę samotnie 

gospodarującą lub osobę w rodzinie nie przekracza 180% kryterium dochodowego, określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i młodzieży  przyznaje się 

nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

4. Świadczenia w formie zasiłków celowych przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód osoby 

dorosłej samotnie gospodarującej nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego lub 

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 125% kryterium dochodowego, 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 3 

1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust 1 

ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria określone w § 2 może być przyznana pomoc              

w formie: rzeczowej, zasiłków celowych i okresowych  pod warunkiem zwrotu wydatków za 

udzielone świadczenia.  

2. Świadczenia, o których mowa § 3 ust. 1 podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą:  

 

 % dochodu osoby samotnie gospodarującej w 

stosunku do kryterium dochodowego określonego w 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 Wysokość zwrotu wydatków na 

udzielone świadczenie w % 

powyżej 150   do 200 20 

powyżej 200   do 250 40 

powyżej 250   do 300 60 

powyżej 300   do 350 80 

powyżej 350 100 



% dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do 

kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków na 

udzielone świadczenie w % 

powyżej 125 do 200 20 

powyżej 200 do 250 40 

powyżej 250 do 300 60 

powyżej 300-350 80 

powyżej 350 100 

 

 

§ 4 

Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy. 

§ 5 

1. Obowiązek zwrotu, wysokość i sposób zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji 

administracyjnej o przyznaniu świadczenia. 

2. W przypadku nie wywiązania się z nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z tego 

tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi  Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 

 

§ 7 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia  13 marca 2014 r.  

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019. 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE  

  

 

 Do projektu uchwały: 

w sprawie  zasad  zwrotu  wydatków za  świadczenia z pomocy społecznej  

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rada Gminy może podwyższyć kryteria uprawniające do 

udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej  oraz określać zasady zwrotu świadczeń 

przyznanych pod warunkiem zwrotu. 

Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia wytyczne  wchodzącego z  dniem 1 stycznia 2019r. 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu na lata 2019- 2023”( MP. z 2018 r. 

poz. 1007), który uchyla  obecnie realizowany program  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020” i będzie stanowił podstawę do określenia wysokości dotacji o jaką gmina będzie 

się ubiegać na rok 2019  

Projekt uchwały utrzymuje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń w 

formie dożywiania do 150% kryterium dochodowego  zgodnie z programem. Utrzymuje 

podwyższenie kryterium dochodowego do 250% na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole. 

Wprowadza podniesione kryterium dla formy wsparcia w postaci posiłku wraz z dowozem do 

miejsca zamieszkania do 180%. Wprowadza podwyższone kryterium dochodowego  uprawniające 

do zasiłków celowych do 150 %  ( tj. do kwoty 1051,50zł ) dla osób samotnie gospodarujących i 

utrzymuje na poziomie 125% kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie. 

Podwyższenie kryteriów umożliwi bardziej skuteczną pomoc dla osób i rodzin w najtrudniejszej 

sytuacji bytowej.. 

W § 3 uchwały proponuje się  zróżnicowanie wysokości zwrotu wydatków za udzielone 

świadczenie  w podziale dla osoby samotnie gospodarującej i dla osoby w rodzinie w zależności od 

poziomu przekroczenia kryterium dochodowego.  Nowa tabela określa wysokość zwrotu  

świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych oraz rzeczowych przyznanych pod warunkiem 

zwrotu dla osób i rodzin przekraczających kryterium ustawowe jak i kryterium określone w § 2 dla 

poszczególnych rodzajów świadczeń.   

Wprowadzone niniejszą uchwałą rozwiązania nie zwiększą wydatków Ośrodka 

przeznaczonych w budżecie  na ten cel, ponieważ ta forma pomocy,  w tych właśnie granicach 

dochodowych jest stosowana, ale w formie specjalnych zasiłków celowych lub zwrotnych z 

odstąpieniem od obowiązku zwrotu. Można się jednak spodziewać zwiększenia liczby osób 

korzystających z posiłku wraz z dowozem. Okres obowiązywania Uchwały został określony 

zgodnie z okresem obowiązywania wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu” 

na lata 2019-2023.  

     

 

 

 

 



 

 

   

 


