
UCHWAŁA NR 22/III/2018
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

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 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
(poz. 1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (poz. 1007), 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 193/XXII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 stycznia 
2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak

Id: 55585A9B-0D7D-497D-976F-D2BF2FE014F4. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą jest szczególnie zaniepokojony
ubóstwem rodzin, a przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych, a także znaczące
wydatki na żywność pogarszają standard życia osób i rodzin, a tym samym ograniczają możliwość
zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Dlatego też zapewnienie możliwości pomocy na
zaspokojenie potrzeb żywnościowych osobom i rodzinom, a przede wszystkim dzieciom i osobom
starszym, niepełnosprawnym jest istotnym problemem społecznym.
Uchwała dotycząca odstąpienia żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania pozwoli na
skorzystanie z pomocy bez ryzyka konieczności zwrotu środków finansowych szerokiej grupie
odbiorców, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, które nie są osobami uprawnionymi
do korzystania z innych form wsparcia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej takimi
jak świadczenie wychowawcze 500+.
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