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UCHWAŁA NR XXXII/602/2012
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
w formie posiłków.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i art. 5 i art. 6 ustawy z dnia
29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U.
z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,
Nr 81, poz. 527, Nr 125,poz. 842 i Nr 217,poz. 1427, z 2011 r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz.
887 oraz z 2012 r. poz. 579.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172), w związku
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów (Dz. U.
z 2012 poz. 823) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym obejmujące:
1) pomoc w formie żywienia dzieci,
2) pomoc w formie żywienia dorosłych.
§ 2. Do korzystania ze świadczeń o których mowa w §1 uprawnione są:
- dzieci do 7 roku życia,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
§ 3. Świadczenia, o których mowa w §1, przyznawane będą indywidualnie, decyzjami administracyjnymi,
wydawanymi na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
§ 4. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. Wysokość odpłatności (ustalona w procentach od całkowitego kosztu świadczenia) uzależniona jest od
sytuacji rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy.
§ 6. Określa się dwa rodzaje gospodarstw domowych świadczeniobiorców dla celu, o którym mowa w §5:
1. osoba samotnie gospodarująca
2. osoba w rodzinie.
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§ 7. 1. Odpłatność zaświadczoną pomoc ustala się przy uwzględnieniu kryteriów, o których mowa w § 6,
w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Kryterium dochodowe podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności
za korzystanie ze świadczeń, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na
określony czas, ze względu na:
- korzystanie z co najmniej z dwóch rodzajów usług,
- konieczność ponoszenia wydatków na cele zdrowotne (zakup leków, koszty prywatnych wizyt lekarskich,
konieczność stosowania specjalnej diety),
- inne uzasadnione okoliczności, które mają wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
§ 9. Należności za przyznane decyzjami administracyjnymi świadczenia wnoszone są bezpośrednio do kasy
MOPR lub poprzez pracownika socjalnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr LVIII/1080/2006 z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków ze zmianami wprowadzonymi uchwałą
Nr LXVIII/1295/2006 z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/1080/2006 z dnia
9 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie
posiłków.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2012r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Bogucki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/602/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 września 2012 r.

Tabela odpłatności dla osób korzystających z pomocy
w formie posiłków świadczonych przez MOPR

Wysokość opłat w procentach ustalona od ceny
usługi dla:
Dochód na osobę
Osób samotnie
w złotych
gospodarujących
1
2
do 813
0%
powyżej 813 – 830
5%
powyżej 830 – 869
10 %
powyżej 869 – 908
15 %
powyżej 908 – 947
20 %
powyżej 947 – 986
25 %
powyżej 986 – 1025
30 %
powyżej 1025 – 1064
40 %
powyżej 1064 – 1103
50 %
powyżej 1103 – 1142
60 %
powyżej 1142 – 1181
70 %
powyżej 1181 – 1220
80 %
powyżej 1220 – 1259
90 %
powyżej 1259
100 %

Wysokość opłat w procentach ustalona od ceny
usługi dla:
Dochód na osobę
Osób w rodzinie
w złotych
3
4
do 684
0%
powyżej 684 – 733
10 %
powyżej 733 – 782
15 %
powyżej 782 – 831
20 %
powyżej 831 – 880
20 %
powyżej 880 – 929
30 %
powyżej 929 – 978
40 %
powyżej 878 – 1027
50 %
powyżej 1027 – 1076
60 %
powyżej 1076 – 1125
70 %
powyżej 1125 – 1174
80 %
powyżej 1174 – 1223
90 %
powyżej 1223
100 %

