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UCHWAŁA NR II/20/18
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Nawojowa do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu
wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) – Rada Gminy
Nawojowa postanawia:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. przystąpić do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019 - 2023, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), zwanego dalej Programem.
§ 2. Podwyższa się do 150% kwotę aktualnego kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 ze zm.) dla celów przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności realizowanego
w ramach Programu.
§ 3. 1. Nie podlegają zwrotowi wydatki Gminy Nawojowa poniesione na przyznaną pomoc w formie
posiłku oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, udzielaną w ramach realizacji Programu
osobom/rodzinom
przekraczającym
aktualne
kryterium
dochodowe,
o którym
mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 ze zm.) ale nieprzekraczającym 150% tego kryterium.
2. Wydatki poniesione przez Gminę Nawojowa na przyznaną pomoc w formie posiłku oraz pomoc
rzeczową w postaci produktów żywnościowych, udzielaną osobom/rodzinom przekraczającym 150%
aktualnego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
§ 5. Traci moc:
- Uchwała Nr XLII/335/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad
realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Nawojowa oraz
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji
ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
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- Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady
Gminy Nawojowa Nr XLII.335/14 z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad realizacji
Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Nawojowa oraz podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia”
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady
Józef Mirek

