
 

 

UCHWAŁA NR III/24/18 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy  

na ekonomiczne usamodzielnienie, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ oraz art. 7 i 8, art.41 pkt 2, art. 43 ust 10, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm./, w związku z 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 (MP z 2018 r. poz. 1007), Rada Miejska 

w Kolbuszowej postanawia: 

§ 1. 1. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana 

pomoc pieniężna w formie zasiłku celowego, okresowego, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie lub 

pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

2. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 100% kryterium dochodowego  

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i które mieszczą się w przedziale od powyżej 100% do 

150%  w/w kryterium udzielając w ramach 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.  

(MP z 2018 r. poz. 1007) zwanego dalej Programem, wsparcia w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych, albo zasiłku celowego w postaci świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności, nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych, lub zasiłku celowego w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  

lub żywności. 

3. Ustala się w załączniku Nr l do Uchwały zasady zwrotu przyznanego świadczenia, o których mowa 

w ust. l i 2 niniejszego paragrafu. 

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc dziecku lub uczniowi na 

wniosek Dyrektora przedszkola lub szkoły w formie posiłku na podstawie warunków określonych w programie 

osłonowym przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej i Kierownikowi Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 grudnia 2018 r.

Poz. 5692



2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVIII/532/14 Rady Miejskiej  

w Kolbuszowej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych  

i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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