
 

           

UCHWAŁA  NR 13/2018        

RADY GMINY PRZEMĘT  

 

z dnia 3 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

 w zakresie 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, 1000, 1349 i 1432) i art. 96 ust.2 i 4, art.17 ust.1 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693)  oraz 

Uchwały 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 (M.P.  

z 2018  r. poz. 1007), Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe,  

o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1508 i 1693) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana 

pomoc pieniężna lub rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku  

lub wydatków na pomoc rzeczową. 

 

§ 2.1. Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zasiłków 

okresowych, zasiłków celowych lub pomoc rzeczową  podlegają zwrotowi w części  

lub całości od świadczeniobiorcy zgodnie z poniższą tabelą: 

 

L.P. Wysokość dochodu w rodzinie Wysokość wydatków do zwrotu % 

na osobę samotnie 

gospodarującą  

pozostałe osoby 

1. do wysokości 100% kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy 

społecznej ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej 

bezpłatnie bezpłatnie 

2. powyżej 100%-110% 5 10 

3. powyżej 110%-130% 15 30 

4. powyżej 130% - 150% 25 50 

5. powyżej 150% - 170% 40 75 

6. powyżej 170% - 200% 70 90 

7. powyżej 200 % 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. wydatki poniesione na zakup posiłku, świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą: 

 

L.P. Wysokość dochodu w rodzinie Wysokość wydatków do 

zwrotu w % 

1. do wysokości 150% kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej 

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

bezpłatnie 

2. powyżej  150% do 170%  20 

3 powyżej 170% do 200% 50 

4. powyżej 200% do 250% 75 

5. powyżej 250% 100 

 

§ 3. Zwrotu wydatków o których mowa w § 2 dokonuje się na konto Gminnego 

Ośrodka  Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/299/14 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lutego  

2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  

w zakresie zadań własnych gminy. 

 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega  ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                  Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 13/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: 

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie 

zadań własnych gminy. 
 

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 3, 4, 5 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 i 1693)  do zadań własnych gminy należy przyznawanie 

i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zapewnienie  posiłku osobom tego 

pozbawionym oraz dożywianie dzieci.    

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Zgodnie                                  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r.  

poz. 1358) kryterium dochodowe wynosi: 

- dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, 

- na osobę w rodzinie 528 zł. 

Zgodnie z art.41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może 

zostać przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem 

zwrotu części lub całości wydatków.  

Z praktyki wynika, że osoby i rodziny, których dochód przekracza kryteria dochodowe mogą 

znaleźć się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych zdarzeniami 

losowymi, stanem zdrowia, niezbędnymi stałymi wydatkami itp. i wymagają przyznania 

świadczeń zwrotnych z pomocy społecznej. 

 Ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. program 

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) przewiduje  udzielanie wsparcia  

w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Należy podkreślić,  

że w latach 2014-2018 w ramach funkcjonowania programu dożywiania na podstawie 

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  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1024 ze zm.) 

obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego,  

o którym mowa w art.8 ust.1 ww. ustawy. 

Zgodnie z art. 96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc 

rzeczową podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby 

zobowiązanej do zwrotu przekracza kryterium dochodowe. 

Na podstawie art.96  ust.4 rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków 

za świadczenia z pomocy społecznej. 

Zgodnie ze wskazówkami MRPiPS w zakresie realizacji ww. Uchwały Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2018r warunkiem otrzymania dotacji z Programu  

na dofinansowanie  pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe o którym mowa  

w art.8 ust.1 cytowanej ustawy do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę 

stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium 

dochodowego do 150% wysokości, od której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony 

posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.    

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 


