
UCHW At.A NR XII/99/2015 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 -2020 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz.594, poz.645, poz.1318, z2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 8ust.1 i 2, art.17ust. l art.48ust.1, 4, 5, 
art. 96 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693) w związku 
z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 
(M.P.poz.1024), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przysługuje: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, osobom w podeszłym wieku, chorym 
i niepełnosprawnym. 

§ 2. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. I ustawy o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693) dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

§ 3. Realizacja zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych będzie 
odbywała się w placówkach właściwych dla pobytu świadczeniobiorców tj. w stołówkach szkolnych 
i przedszkolach. 

§ 4. Realizacja zakupu posiłków dla osób, o których mowa w § 1 może również odbywać się w stołówce 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie lub może być realizowana w podmiocie zewnętrznym. 

§ 5. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielnie pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób, o których mowa w§ 1 uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub 
dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693). 

§ 6. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które nie są w stanie przygotować posiłków we własnym zakresie, 
a których dochód netto m1es1ęcznie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693) mogą korzystać z posiłków w stołówce 
Ośrodka Pomocy Społecznej pod warunkiem zwrotu części poniesionych wydatków zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 7. Dzieciom i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz ponadgimnazjalnych, 
a także dzieciom uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w okresach przerwy w nauce w szczególności 
w okresie wakacyjnym może być przyznana pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności lub świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych o ile zostaną spełnione warunki 
określone w§ 2 uchwały. 

§ 8. Przyznanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych następuje na wniosek zainteresowanego, rodziców, 
opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela 
ustawowego. 
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§ 9. Traci moc uchwała nr XXXVIII/374/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7 stycznia 2014r. oraz uchwała 
nr XXXIX/377/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie warunków odpłatności za 
pomoc w formie posiłku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wejdzie w życie 
z dniem I października 2015r. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obwiązująca od I października 2015r. 

Przewodnie ący Rady 
Miejskiej w pocznie 

Grzegorz 
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Załącznik do uchwały nr XIl/99/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI W STOŁÓWCE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W OPOCZNIE 

Dochody netto (% ustawowego kryterium S (osoby samot- Dochody netto (% ustawowego kryterium R (osoby 
dochodowego dla świadczeń pomocy nie gospodarujące) dochodowego dla świadczeń pomocy w rodzinie) 

społecznej) osoby samotnie gospodarującej społecznej) osoby gospodarujące w rodzinie 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku 

Do 150 % Bezpłatnie Do 150 % Bezpłatnie 

Powyżej 150 % do 160 % Koszt wsadu Powyżej 150 % do 160 % Koszt wsadu 

Koszt wsadu + Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa opłata 

Powyżej 160 % do 170 % 10,00 zł. Powyżej 160 % do 170 % dodatkowa 
10,00 zł. 

Koszt wsadu + Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa opłata 

Powyżej 170 % do I 80 % 20,00 zł. Powyżej 170 % do 180 % dodatkowa 
20,00 zł. 

Koszt wsadu + Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa opłata 

Powyżej 180 % do 190 % 30,00 zł. Powyżej 180 % do 190 % dodatkowa 
30,00 zł. 
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Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa 

Powyżej 190 % do 200 % 40,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa 

Powyżej 200 % do 21 O % 50,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa 

Powyżej 21 O % do 220 % 60,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa 

Powyżej 220 % do 230 % 70,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata dodatkowa 

Powyżej 230 % 80,00 zł. 

Dzienna stawka kosztu wsadu -3,00 zł. 
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Koszt wsadu + 
opłata 

Powyżej 190 % do 200 % dodatkowa 
40,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata 

Powyżej 200 % do 21 O % dodatkowa 
50,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata 

Powyżej 210 % do 220 % dodatkowa 
60,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata 

Powyżej 220% do 230 % dodatkowa 
70,00 zł. 

Koszt wsadu + 
opłata 

Powyżej 230 % dodatkowa 
80,00 zł. 
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