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UCHWAŁA NR LV/975/2013
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków
w Środowiskowych Domach Samopomocy i Ośrodkach Wsparcia Dziennego
Na podstawie art. 96 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku
poz. 1821)) oraz art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami2)),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. z 17 grudnia 2010 Nr 238 poz. 1586) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami3)), w związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 roku poz. 823) Rada Miasta Kielce uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym obejmujące pomoc w formie żywienia osób uczęszczających do
Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodków Wsparcia Dziennego.
§ 2. Świadczenia, o których mowa w § 1, przyznawane będę indywidualnie, decyzjami administracyjnymi,
wydawanymi na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
§ 3. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana przy częściowej lub całkowitej odpłatności osobom
uczęszczającym do ŚDS i OWD, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Wysokość odpłatności (ustalona w procentach od całkowitego kosztu świadczenia) uzależniona jest od
sytuacji rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy.
§ 5. Określa się dwa rodzaje gospodarstw domowych świadczeniobiorców dla celu, o którym mowa w § 4:
– osoba samotnie gospodarująca; osoba w rodzinie.
§ 6. 1. Odpłatność za świadczoną pomoc ustala się przy uwzględnieniu rodzaju gospodarstwa domowego,
o którym mowa w § 5, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały podlega waloryzacji na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz 509
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 roku Nr 225 poz. 1487 oraz z 2009 roku Nr 219, poz.
1706
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 roku Nr 117 poz. 676, Nr 232 poz. 1378
2)
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§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za
korzystanie ze świadczeń, o których mowa w § 3 może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona
z ponoszenia opłat na określony czas, ze względu na:
- korzystanie z co najmniej 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.
§ 8. Należności za przyznane decyzjami administracyjnymi świadczenia wnoszone będą do pracownika
ŚDS-u lub OWD.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Bogucki
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Załącznik do Uchwały Nr LV/975/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Tabela odpłatności dla osób korzystających z pomocy społecznej
w formie posiłków w Środowiskowych Domach Samopomocy i Ośrodkach Wsparcia Dziennego

% dochodu określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
do 150%
powyżej 150% - 200%
powyżej 200% - 250%
powyżej 250%

Wskaźnik odpłatności w %
w zależności od dochodu dla osób
samotnie gospodarujących
nieodpłatnie
30%
60%
100%

Wskaźnik odpłatności w %
w zależności od dochodu
dla osób w rodzinie
nieodpłatnie
40%
70%
100%

