UCHWAŁA NR LXXV/267/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 7 września 2010 r.
w sprawie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku oraz
organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych w szczególności
samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259; z 2008r. Nr 225, poz
1487; z 2009r. Nr 219, poz. 1706) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r.
w sprawie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 25, poz. 186;
z 2010r. Nr 25, poz. 128)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa warunki odpłatności z tytułu udzielenia pomocy osobom wymienionym w art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych,
niepełnosprawnych, w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania
posiłków, w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza
150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej
§ 2. 1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe określone
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej ustala się warunki odpłatności za udzieloną pomoc w formie
posiłku, zgodnie z tabelą nr 1.
Tabela nr 1
L.p.

% kryterium dochodowego

% odpłatność za przyznany posiłek
– obliczonaod ceny posiłku

1.

Powyżej 150% do 170%

10%

2.

Powyżej 170% do 190%

20%

3.

Powyżej 190% do 210%

40%

4.

Powyżej 210% do 230%

60%

5.

Powyżej 230% do 250%

80%

6.

Powyżej 250%

100%

2. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.
8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, dla osoby w rodzinie w tym dzieci i młodzieży, ustala się warunki
odpłatności za udzieloną pomoc w formie posiłku, zgodnie z tabelą nr 2:
Tabela nr 2
L.p.

% kryterium dochodowego

% odpłatność za przyznany posiłek
– obliczona odcenyposiłku

1.

Powyżej 150% do 170%

10%

2.

Powyżej 170% do 190%

30%

3.

Powyżej 190% do 210%

50%

4.

Powyżej 210% do 230%

70%

5.

Powyżej 230% do 250%

90%
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6.

Powyżej 250%

100%

§ 3. 1. Posiłek w ramach programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dowożony jest do
miejsca zamieszkania lub pobytu osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych, w szczególności
samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków.
2. Dowóz posiłków realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie.
3. Dla osób, którym posiłek dowożony jest do ich miejsca zamieszkania lub pobytu, koszt dowozu posiłku
stanowi element składowy ceny posiłku i stosuje się zasady określone w § 2.
4. Dowóz posiłków odbywa się z miejsca przygotowania posiłków do domu osoby uprawnionej, w dni robocze,
w godzinach pomiędzy 11.00 a 16.00, z wyłączeniem dni świątecznych.
5. Posiłki dostarczane są w naczyniach spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne.
§ 4. Uchwała niniejsza obowiązuje w okresie realizacji wieloletniego programu “Pomoc państwa w zakresie
dożywiania tj. do 2013 roku.
§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXXVI/391/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie
określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marek Bubnowski
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