
 Uchwała Nr XXXII/220/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie:  określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie 
doŜywiania w formie posiłku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 17 ust. 1 pkt 14,  ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  (tekst jednolity  Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),  oraz  art.6 ustawy z dnia 29 
grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania (Dz. U. nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) 
 
Rada Miejska w Wielichowie ustala co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala się warunki odpłatności za pomoc  w formie posiłku przyznaną 
odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 
grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania”, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę  w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego , o 
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy 
społecznej.  

 
§ 2 

 
Osoby, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, ponoszą odpłatność na 
zasadach określonych w tabeli stanowiącej Załącznik do  Uchwały. 

 
§ 3 

 
 W szczególnie uzasadnionych  przypadkach, jeŜeli przemawia za tym interes 
stron Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej moŜe częściowo lub całkowicie 
odstąpić od Ŝądania zwrotu po wnikliwym sprawdzeniu sytuacji osób 
ubiegających się o pomoc w formie posiłku po przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego. 
 

§ 4 
 

1.  Sposób zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłku (wysokość, okres i 



      termin spłaty) określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na  
      podstawie wywiadu środowiskowego. 
2. Okres spłaty nie moŜe być dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 
3. Za dzień spłaty naleŜności uwaŜa się dzień uznania wpłaconej kwoty na 

rachunku wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

§ 5 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielichowie. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia W Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 

 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 
 

(Stanisław Marciniak) 



                                                                    Załącznik  
 

do Uchwały Nr XXXII/220/09 
                                                                                            z dnia 28 grudnia 2009 r. 

                                                                                                Rady Miejskiej Wielichowa 
 

 
 
 
 

 
Zasady odpłatności za pomoc w formie posiłku 

 
 
 
 
 

L.P. Dochód na osobę wysokość kosztu jednego posiłku 
 

przy dochodach 
osób samotnie 

gospodarujących 

przy dochodach 
osób w rodzinie 

1. powyŜej 150% do 175% 
kryterium dochodowego 

30% 20% 

2. powyŜej 175% do 200% 
kryterium dochodowego 

50% 30% 

3. powyŜej 200% 
kryterium dochodowego 

100% 100% 

 
 
 



Uzasadnienie 
 

Art. 5 ust.1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” daje moŜliwość przyznania nieodpłatnej 
pomocy w zakresie doŜywiania dzieciom do 7 roku Ŝycia, uczniom do czasu 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdujących się 
w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej – jeŜeli 
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. 
 Ponadto art. 6 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” umoŜliwia przyznanie odpłatnie pomocy w 
formie posiłku dzieciom do 7 roku  Ŝycia, uczniom do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach 
wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej – jeŜeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% 
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej. 
  Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej kryterium 
dochodowe osoby samotnie gospodarującej stanowi kwota w wysokości nie 
przekraczającej 477,00 zł, natomiast kryterium dochodowe rodziny stanowi 
kwota nie przekraczająca 351,00 zł. 
 Aktualne wysokości kwot stanowiących kryteria dochodowe, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej zostały ustalone 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych 
pomocy społecznej. Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. a i b tego rozporządzenia kryterium 
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwota w wysokości nie 
przekraczającej 477,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie stanowi kwota w 
wysokości nie przekraczającej 351,00 zł 
  Mając na uwadze powyŜsze odpłatna pomoc wystąpi, jeŜeli aktualnie 
dochód osoby samotnie gospodarującej przekroczy 715,50 zł lub dochód na 
osobę w rodzinie przekroczy 526,50 zł. 

Art. 6 ust. 2 o ustanowieniu programu wieloletniego  „Pomoc państwa 
w zakresie doŜywiania” daje delegację radzie gminy do określenia, w 
drodze uchwały, warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. 
Przedstawione w Załączniku do Uchwały zasady odpłatności za pomoc w 
formie posiłku uwzględniają dochody osób samotnie gospodarujących oraz 
rodzin, którym moŜe być przyznana pomoc. 
  Zgodnie z proponowaną w Załączniku do Uchwały tabelą miesięczna 
wysokość odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie doŜywiania wynosić 
będzie: 

1. przy dochodach osoby samotnie gospodarującej: 



-  powyŜej 715,50 zł do 834,75 zł                      -   30% kosztu jednego 
posiłku 
-  powyŜej 834,75 zł do 954,00 zł                      -   50% kosztu jednego 
posiłku 

      -  powyŜej 954,00 zł                                           - 100% kosztu jednego 
posiłku 
       
2. przy dochodach na osobę w rodzinie: 

- powyŜej 526,50 zł do 614,25 zł                           20% kosztu jednego 
posiłku; 
- powyŜej 614,25 zł do 702,00 zł                       -   30% kosztu jednego 
posiłku; 
-  powyŜej 702,00 zł                                            - 100% kosztu jednego 
posiłku 

 Ponadto projekt Uchwały przewiduje moŜliwość odstąpienia od Ŝądania 
zwrotu odpłatności w części, bądź w całości w przypadku zaistnienia 
szczególnych przypadków w rodzinach wymagających pomocy w formie 
posiłku. 


