
 

 

UCHWAŁA NR IV.54.2019 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt 3 i 14, art.48, art. 96 ust 

2 i 4, art.104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. 

zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) 

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje: 

§ 1. Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać:  

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach, w tym 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 Boguchwale w drodze 

decyzji administracyjnej. 

§ 3. 1. Pomoc w 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 art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;  

2. Pomoc w formie posiłku może być przyznana za pełną odpłatnością osobom i rodzinom o których mowa 

w § 1, niniejszej uchwały jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w ust.1. 

Sposób zwrotu wydatków od świadczeniobiorcy za udzielone świadczenie określony zostanie w decyzji 

administracyjnej przyznającej świadczenie; 

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Boguchwale może udzielić nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, jeżeli dochód osoby lub rodziny 

przekracza  150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, 

zwłaszcza ze względu na: 

1) samotne wychowywanie nieletnich dzieci, 

2) konieczność ponoszenia przez osobę, rodzinę dużych wydatków w stosunku do dochodów na koszty 

leczenia i rehabilitacji; 
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3) uczęszczania dziecka do szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego 

ośrodka opiekuńczo-wychowawczego; 

4) znaczne oddalenia miejsca zamieszkania ucznia od szkoły; 

5) wielodzietności. 

§ 4. 1. Przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku 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; 

4) kierownika jednostki do której uczęszcza dziecko; 

5) innej osoby posiadającej informacje o głodnym dziecku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały i Dyrektorowi MOPS. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/556/2014 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę za 

dożywianie realizowane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

  

  

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej 
 

 

Piotr Pustelny 
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