
UCHWALA Nr XXVIII1228/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie doiywiania w formie posilku albo 
swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w iywnosciowych dla os6b objftych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie doiywiania 

"Pomoc paiistwa w zakresie doiywiania" na lata 2014 - 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 0 samorz~dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z p6Zn. zm.), a takZe na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy 

o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z p6Zn. zm.) 

oraz w zwi~zku z uchwal~ Nr 221 Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania 

"Pomoc pailstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P., poz. 1024) 

Rada Gminy Sochocin uchwa1a, co nastcrpuje: 

§ 1. Odstcrpuje sicr od z~dania zwrotu wydatk6w w zakresie dozywiania w formie posilku 

alba swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w zywnosciowych dla os6b i rodzin 

wymienionych w uchwale Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania 

"Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jezeli 

dochOd osoby samotnie gospodaruj~cej, doch6d osoby w rodzinie lub doch6d rodziny nie 

przekracza wysokosci 150 % kryterium dochodowego, okreslonego wart. 8 ust. 1 ustawy 0 pomocy 

spolecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sicr W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzcrdowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego, z moc~ obowi'lZuj~c~ od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Puewo ii.y Rady 

Dar· zSw~~~f1 t· 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR XXVIIIJ228/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie dOZywiania w formie posilku albo 
swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w tywnosciowych dla os6b obj~tych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dOZywiania 
"Pomoc panstwa w zakresie dOZywiania" na lata 2014 - 2020. 

Prawo do swiadczen z pomocy spolecznej przysluguje osobom i rodzinom, jezeli dochOd 

osoby samotnie gospodarujqcej lub dochod na osobC( w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, 0 ktorym mowa odpowiednio wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 0 pomocy spolecznej. 

Kryterium to od dnia 1 pazdziemika 2012 r. stanowiq kwoty: 542 zl dla osoby samotnie 

gospodarujqcej oraz 456 zl na osobC( w rodzinie (Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot swiadczen pieniC(znych 

z pomocy spolecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823). 

Ustanowiony rzqdowy program uchwalq Nr 221 Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., 

poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dozywiania osobom spelniajqcym kryterium 

dochodowe w wysokosci 150 % kryterium, 0 ktorym mowa wart. 8 ust. 1 ustawy 0 pomocy 

spolecznej. 

Nalezy podkresli6, ze w przypadku funkcjonowania programu dozywiania 

w latach 2006 - 2013 obowiqzywalo takze kryterium dochodowe w wysokosci 150% kryte riurn , 

okreslonego w ustawie 0 pomocy spolecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 267, poz. 2259, z pozn. zm.), ktory to program byl realizowany w latach 2006 - 2013, obecnie 

bez kontynuacji. 

lednak zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy 0 pomocy spolecznej, wydatki na zasilki i pomoc 

rzeczowq podlegajq zwrotowi, jezeli dochod na osobC( w rodzinie osoby zobowiqzanej do zwrotu 

wydatkow przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z ust. 4 przywolanego artykulu ustawy rada 

gminy okresla zasady zwrotu wydatkow za swiadczenia z pomocy spolecznej. 



Zgodnie ze wskaz6wkami MPiPS w zakresie realizacji uchwaly Nr 221 Rady Ministr6w 

z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmm w zakresie dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 

(M. P. z2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gmin(( dotacji z programu 

na dofinansowanie pomocy w formie posilku alba swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w 

zywnosciowych dla os6b przekraczajqcych kryterium dochodowe, 0 kt6rym mowa wart. 8 ust. 

1 cytowanej ustawy, do wysokosci 150 % kryterium jest przyj((cie przez gmin(( stosownej uchwaly 

na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyzszajqcej kwot(( kryterium dochodowego do 150 % 

kryterium, tj. do wysokosci dochodu, do kt6rej nie zqda si(( zwrotu wydatk6w za udzielony posilek 

albo swiadczenie rzeczowe w postaci produkt6w zywnosciowych. 

W zwiqzku z trudnq sytuacjq dochodowq i zyciowq os6b i rodzin korzystajqcych ze wsparcia 

systemu pomocy spolecznej podwyzszenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie 

dozywiania w formie swiadczenia pieni((znego na zakup posilku lub produkt6w zywnosciowych 

umozliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie podstawowych potrzeb zywieniowych. 

Wobec powyzszego podj((cie stosownej uchwaly jest zasadne. 


