
UCHWAŁA NR XXIV/113/2016
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 27 kwietnia 2016 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 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( Dz. U. z 2015 poz. 1631)), 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 2015 r. poz. 821) oraz § 15 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 nr 238, poz. 15862))  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*)3).

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

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

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo na 
osobę wrodzinie wstosunku do kryterium 
dochodowego wyrażony w% osoby samotnie 

gospodarującej osoby wrodzinie

do 150 nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 151 do 180 5 7
powyżej 181 do 210 10 12
powyżej 211 do 240 15 17
powyżej 241 do 270 20 23
powyżej 271 do 310 25 28
powyżej 311 do 340 30 33
powyżej 341 do 370 35 38
powyżej 371 do 410 45 48
powyżej 411 do 440 55 58
powyżej 441 do 470 70 73
powyżej 471 do 500 85 88
powyżej 501 100 100

§ 3. 1. Do wnoszenia opłaty za gorący posiłek spożywany w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Gniewkowie zobowiązana jest osoba, której decyzją przyznano świadczenie lub jej przedstawiciel ustawowy, z 
majątku uprawnionego.

2. Opłata za gorący posiłek uiszczana jest do dnia 20-tego każdego następnego miesiąca za miesiąc 
poprzedni, w którym posiłek został spożyty.

3. Należność wnoszona jest na konto bankowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gniewkowie na podstawie otrzymanych not obciążeniowych wystawianych zgodnie z decyzją oraz wykazem 
faktycznie wydanych gorących posiłków sporządzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Gniewkowie.

1) Dz.U. z 2015r. poz. 693,1045,1058,1240,1310,1359,1607,1830, Dz.U. z 2016r. poz. 195
2) Dz.U. z 2014r. poz. 1752
3) * 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 roku o pomocy 
społecznej ( Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn zm).
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4. W przypadku śmierci osoby korzystającej z gorącego posiłku obowiązek zwrotu odpłatności za spożyty 
posiłek w wysokości wynikającej z decyzji wydanej przez Kierownika M-GOPS oraz wykazem faktycznie 
wydanych posiłków sporządzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy  spoczywa na rodzinie zgodnie z 
art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Traci moc 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 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11.03.2015r., poz. 736).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 6. 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
634,00 zł, dla osoby w rodzinie wynoszącego 514,00 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:
Aleksandra Marczak
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