
 

 

UCHWAŁA NR III/24/18 

RADY MIASTA PIŁY 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/292/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. 

poz.994 ze zm. Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz.1432), art. 96 ust.2, ust.4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508, ze zm. Dz.U. z 2018r. poz. 1693) Rada Miasta Piły 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/292/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 150, poz. 3153), zmienionej uchwałami: Nr XLI/545/14 Rady 

Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2014 r. 

poz. 1201) , Nr IX/117/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 4456), Nr XX/336/16 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2016 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3811), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Nie podlegają zwrotowi wydatki na świadczenia udzielone w formie posiłku oraz na udzielone 

świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki uzyskania 

pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków nie przekracza 

150 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 

osoba ta albo rodzina znajdują się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej i świadczenia te zostały przyznane w ramach realizacji wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów 

z dnia 15 października 2018r. (M.P. z 2018r. poz. 1007)”, 

2) § 4a otrzymuje brzmienie: 

„§ 4a. Nie podlegają zwrotowi wydatki na świadczenia udzielone w formie posiłku oraz na udzielone 

świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, osobom spełniającym warunki uzyskania 

pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków nie przekracza 

150 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 

osoba ta albo rodzina znajdują się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej i świadczenia te zostały przyznane poza realizacją wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018r. (M.P z 2018r. poz. 1007) w okresie do 31 grudnia 2023r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Piły 

(-) Maria Kubica 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 198


		2019-01-04T09:54:23+0000
	Polska
	Karina Ewa Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




