
 
 

UZASADNIENIE 

 

Zmiana  uchwał : 

1/ Nr 653/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014r w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia  w zakresie dożywiania w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 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.  

2/ Nr 654/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie  określenia zasad 

zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za 

zakup posiłku lub żywności 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. 

podyktowana jest zaleceniami pokontrolnymi Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach  z dnia 03 października 2017r  (PSI.43.1.14.2016) – kontroli 

kompleksowej  przeprowadzonej w okresie od 28 listopada do 16 grudnia 2016r  -  w zakresie  oceny 

prawidłowości realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności 

zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w tym oceny prawidłowości realizacji 

zadania w formie zasiłków celowych, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, 

udzielonych w 2015r osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej. 

Zgodnie z oceną kontrolujących uchwała Nr 653/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 

2014r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia  w 

zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, wykracza poza zakres upoważnienia wskazany w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej, który w aspekcie w.w programu stanowi o możliwości podniesienia kryterium 

dochodowego jedynie w odniesieniu do zasiłku celowego. 

Natomiast uchwała Nr 654/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie  

określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego za zakup posiłku lub żywności 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, wykracza poza  zakres 

upoważnienia wskazany w art. 96 ust. 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ wymieniony art. 

ustawy wskazuje, że rada gminy w drodze uchwały, określa zasady zwrotu wydatków na usługi, 

pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki celowe i zasiłki okresowe 

pod  warunkiem zwrotu. 

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany w.w uchwał i dostosowanie ich treści do 

zakresu przedmiotowego art. 8 ust. 2  i art. 96  ust. 2 i 4 ustawy  o pomocy społecznej. 

       

 


