Projekt
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej
przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości ramach zadań własnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1508 ze zm. 2)), Rada Miasta Golubia-Dobrzynia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LX/328/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu
w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust 1otrzymuje brzmienie:
„1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających
odpowiednie kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznana
decyzją pomoc w formie zasiłku celowego, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku
okresowego lub pomocy rzeczowej, jak również posiłku, pod warunkiem zwrotu części lub całości
kwoty wydatków na pomoc rzeczową”;
2) w § 1 ust 5 otrzymuje brzmienie:
5. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty przyznanej pomocy w postaci świadczeń finansowych
i rzeczowych, z wyłączeniem zasiłków celowych na zakup żywności, posiłku lub artykułów spożywczych oraz
świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta
niespełniających kryterium dochodowego do pomocy w zakresie Programu Posiłek w szkole i w domu na lata
2019-2023, jest uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny,
zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium
dochodowego
osoby
lub
rodziny
wynikające
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
101% - 120%
121% - 150%
151% - 200%
200% - 250%
powyżej 250%

Wysokość zwrotu przyznanych świadczeń w %
Osoby samotne i osoby w rodzinie
10%
30%
50%
80%
100%

3) w § 1 wprowadza się ustęp 6 w następującym brzmieniu:
„6. Za udzieloną pomoc rzeczową w formie dożywiania ( zakup posiłku lub produktów
żywnościowych) oraz za udzieloną pomoc finansową w formie świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przy dochodzie:
1) powyżej 100% i nie przekraczającym 150% kryterium dochodowego odstępuje się od żądania zwrotu
poniesionych wydatków,

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1693.
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2) powyżej 150% i nie przekraczającym 200% kryterium dochodowego ustala się zwrot w wysokości
10% poniesionych wydatków,
3) powyżej 200% i nie przekraczającym 300% kryterium dochodowego ustala się zwrot w wysokości
20% poniesionych wydatków.”.
§ 2. Traci moc uchwała NR XLVI/247/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia
27 stycznia 2014 r.
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń
rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta niespełniających
kryterium dochodowego do pomocy z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
§ 3. Traci
moc
uchwała
Nr
VII/20/2015
Rady
Miasta
Golubia-Dobrzynia
z dnia
29
stycznia
2015 r.
w sprawie
programu
osłonowego
Gminy
Miasto
Golub-Dobrzyń
w sprawie dożywiania dzieci i dorosłych mieszkańców miasta, niespełniających kryterium dochodowego do
pomocy z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2010.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak
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UZASADNIENIE
Art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej
właściwości Rady Gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji
Rady Gminy.
Przyjęcie przedłożonego projektu uchwały pozwala na udzielenie pomocy osobom i rodzinom będącym
w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej pomimo uzyskiwanych dochodów,
które mieszczą się w przedziale powyżej 150% kryterium dochodowego, co nie kwalifikuje ich do
wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-20123.
W opisywanej sytuacji mogą być osoby w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, choroby, osoby
starsze i samotne, których położenie może stwarzać zagrożenie niedożywieniem.
Dlatego też nałożenie na te osoby obowiązku zwrotu w niewielkiej wysokości wartości udzielonej
pomocy stwarza możliwość realnej, odczuwalnej pomocy.
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