
UCHWAŁA NR VII/32/2015
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gniewkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 5941)), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 poz. 163), pkt. V.1. załącznika do 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 ( M.P. Z 2013 r. poz. 1024) 
oraz § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 nr 238, poz. 1586) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku 
przyznawanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, 
zwanym dalej „uczestnikami”, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego*2).

§ 2. Wysokość odpłatności za gorący posiłek określa poniższa tabela :

Wysokość odpłatności za gorący posiłek 
miesięcznie wyrażona w % w stosunku do jego 
kosztu

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo na 
osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego wyrażony w %

osoby samotnie 
gospodarującej

osoby w rodzinie

do 150 nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 150 do 180 5 7
powyżej 180 do 210 10 12
powyżej 210 do 240 15 17
powyżej 240 do 270 20 23
powyżej 270 do 310 25 28
powyżej 310 do  340 30 33
powyżej 340 do 370 35 38
powyżej 370 do 410 45 48
powyżej 410 do 440 55 58
powyżej 440 do 470 70 73
powyżej 470 do 500 85 88
powyżej 500 100 100

§ 3. 1. Uczestnicy uiszczają opłatę za gorący posiłek na wskazany rachunek bankowy z góry, do dnia 20-tego 
każdego miesiąca.

2. Za niepełny miesiąc pobytu uczestnik ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu 
w danym miesiącu.

3. Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została uiszczona opłata, o której mowa 
w ust. 1 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie dokonuje rozliczenia uiszczonej opłaty. 
W razie powstania nadpłaty, kwotę nadpłaty zwraca się uczestnikowi, albo - na jego wniosek - zalicza się na poczet 
opłaty za kolejny miesiąc.

1) Zm. Dz.U z 2013r., poz.654 oraz poz. 1318,Dz.U. z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072
2) * kryterium dochodowe oznacza odpowiednio : kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 rok o pomocy 
społecznej.

Id: 20FD988C-48E1-413A-AE5B-D935BC29915E. Podpisany Strona 1



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański
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UZASADNIENIE

Uczestnicy kwalifikujący się do pomocy społecznej z kryterium dochodowym korzystają z posiłków

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ( uchwała

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 ”)

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w

sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586), dom umożliwia

uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach

zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej .

Z uwagi na fakt, że z gorącego posiłku będą korzystać również uczestnicy, których dochód

przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( dla osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 542,00

zł, dla osoby w rodzinie wynoszącego 456,00 zł ) wywołanie uchwały stało się konieczne i

uzasadnione.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego podlega zatem publikacji w Wojewódzkim

Dzienniku Urzędowym ( art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Sporządziła:

Kierownik M-GOPS E. Zajonz
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