
 
UCHWAŁA NR XL/ 342 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłku dla osób 

potrzebujących z terenu gminy Cegłów 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2013 r., poz. 591, poz. 645) oraz art.8 ust.2, art.17 ust.1 pkt.3 i pkt.14, art.48 ust. 4 i ust.5, art. 96 ust.4, 
art.104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z póź. 
zm.) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 182 ze zm.) 

2) kryterium – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 182 ze zm.) 

 
§ 2. 

Pomoc w postaci posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, przysługuje osobom 
określonym w ustawie. 
 

§ 3. 
Dla celów realizacji zadań określonych w art.17 ust.1 pkt.3 i pkt.14 ustawy, dotyczących zapewnienia 
posiłku, dożywiania i zasiłków celowych z tym związanych na terenie gminy Cegłów podwyższa się 
kryterium do wysokości 150%. 
 
1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku dla osób 

potrzebujących, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 150% kryterium. 

2. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
przekracza 150% kryterium, pomoc w formie posiłku dla osób potrzebujących z terenu gminy 
Cegłów może być przyznana pod warunkiem całkowitego zwrotu przyznanego świadczenia. 

 
§ 4. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku 
byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną , może być przyznana pomoc w 
formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium. 

 
§ 5. 

W przypadkach szczególnych Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie może 
zastosować art.104 ust.4 ustawy i odstąpić od żądania zwrotu o którym mowa w § 3 ust.2. 

 
§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

§ 7. 
Traci moc uchwała Nr XXI/104/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 2 października 2008r w sprawie 
podwyższenia kryterium kwalifikującego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 
osobom i rodzinom. 



 
§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2014r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego  
 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Do 31 grudnia 2013r obowiązywała ustawa z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
Na podstawie tej ustawy właściwy minister wydał stosowne rozporządzenia. 
Z końcem 2013r ww ustawa przestaje obowiązywać. 
W dniu 10 grudnia 2013r Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego Gminy zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020” (M.P. z 2013r, poz. 1024 z 17 grudnia 2013r)). Uchwała ta wchodzi 
wżycie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
Na ternie Gminy Cegłów z pomocy w zakresie dożywiania korzysta 153 osoby, w większości 
uczniowie szkół, których rodziny spełniały kryterium dochodowe 150%  oraz podwyższone kryterium 
250% zgodnie z obowiązującymi do końca 2013r przepisami. 
Sytuacja rodzin, którym jest udzielana powyższa pomoc wymaga kontynuacji. 
Ze względu na późne ogłoszenie rządowego programu na lata 2014 -2020 nie było możliwe podjęcie 
powyższej uchwały wcześniej. Obowiązywanie uchwały od 1 stycznia 2014r. jest istotne ze względu 
na szczególnie ważny cel społeczny jakim jest ciągłość dożywiania uczniów. 


