UCHWAŁA NR LXI/488/10
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną
w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.o ustanowieniu programu
wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17
ust.1 pkt. 3 i 14, art.48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.
z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać:
1) dzieci do 7 roku życia,
2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osoby i rodziny znajdujące sie w szczególnie trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne,
w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
§ 2. 1. Pomoc może być realizowana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2. Formę pomocy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 3. 1. Pomoc z zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa
w § 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Uczniowie albo dzieci korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub
przedszkolu, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, których dochód w rodzinie nie przekracza 200%
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, otrzymują pomoc w formie posiłków
nieodpłatnie.
3. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa § 1 niniejszej
uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,
o którym mowa w ust. 1 i 2. Odpłatność za przyznane posiłki następuje w sposób wskazany w decyzji
administracyjnej.
§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenie stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej
pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 5. 1. Przyznanie pomocy w zakresie dożywiania następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, za
zgodą osoby zainteresowanej.
2. W przypadku dzieci i młodzieży przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem
gorącego posiłku następuje na wniosek:
1) rodziców,
2) opiekuna dziecka,
3) pracownika socjalnego,
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4) kierownika jednostki, do której uczęszcza dziecko,
5) innej osoby posiadającej informacje o wymagającym takiej pomocy dziecku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Andrzej Gierszewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego " Pomoc państwa
w zakresie dożywiania", pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom,
o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i
2 ustawy o pomocy społecznej.
Rada Gminy w oparciu o art. 5 ust. 2 ww. ustawy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium
dochodowego upoważniającego do pomocy w zakresie dożywiania.
W celu zapewnienia posiłku większej liczbie uczniów, kontynuując wcześniejsze ustalenia Rady Miejskiej
w tym zakresie, w niniejszej uchwale przyjmuje się kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków
dla dzieci korzystających z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu oraz
uczniów do czasu ukończenia szkoły pondagimnazjalnej, do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc przyznana osobom, których dochody
przekraczają 150% kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie,
jest finansowana ze środków własnych Gminy przeznaczonych na realizację Programu.
Ponadto stosownie do art. 6 ust. 2 w/w ustawy określono warunki odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania
przyznawanej osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania
z tej formy pomocy.
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