
                                          UCHWAŁA NR VII/32/2015 r. 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
), art. 96 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (  Dz. U. z 2015 r., poz.163), 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 Miasta Sulejówek 

uchwala, co następuje:   

 

§1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 

rzeczowe w formie posiłku lub żywności dla niżej wymienionych osób i rodzin: 

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osób samotnych, 

w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

            § 3. Traci moc uchwała  Rady Miasta Sulejówek Nr VI/25/2015 r. z dnia 

29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2015 r. 

                                                               

      Przewodniczący  

                                                                 Rady Miasta Sulejówek  

 

                                             Daniel Dąbrowski 

                                                 

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., 

poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072   
 



 

Uzasadnienie do uchwały 

 

  

Podjęcie powyższej uchwały zachodzi ze względu na konieczność 

doprecyzowania  sformułowania zawartego w  § 1 uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 

VI/25/2015 r. z dnia 29 stycznia 2015 r. w treści:       „Odstępuje się od zwrotu wydatków 

poniesionych na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub żywności...” na 

sformułowanie: „Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków  poniesionych na 

świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub żywności....”.          

  

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  


