
UCHWAŁA Nr………….. 

RADY GMINY W ŻABIA WOLA 

z dnia 28 września 2010 r.  

 

w sprawie zasad realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny 

do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków 

poniesionych na świadczenia w formie posiłku.  

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 

6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa 

w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co 

następuje: 
 

 

§ 1 

 

1. Pomoc w formie posiłku w ramach Programu „„Posiłek dla potrzebujących”  

przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów osoby 

potrzebującej. 

2. Przyznawanie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz 

osobom starym, chorym, niepełnosprawnym następuje na wniosek zainteresowanego, 

rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, lub 

innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

 

§ 2 

 

1. Pomoc w formie posiłku przyznawana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium 

dochodowego, określonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osobom i rodzinom nie przekraczającym w/w kryterium przysługuje pomoc 

nieodpłatnie.  

 

 

3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub 

też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik GOPS na wniosek pracownika 

socjalnego może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

 

§ 3 

 

Przyznanie pomocy w formie posiłku osobom i rodzinom, których dochód przekracza 

kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, odbywać się 

będzie na zasadach zwrotu przez osobę lub rodzinę w części lub całości poniesionych 

wydatków. 

 

 

 

 



§ 4 

 

Zwrot przyznanego świadczenia następuję w ratach miesięcznych i nie może przekroczyć 10 

% dochodu w którym mowa w § 2. 

 

§ 5 

 

1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznawana w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. 

2. Pomoc finansowa na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

 


