
UCHWAŁA Nr XXIX/295/2005 

 

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

 

z dnia 23 lutego 2005 r. 
 

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługę w postaci gorącego posiłku, 

należącą do zadań własnych gminy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 96 ust. 4      

w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) 
 
 

RADA MIASTA 

 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Usługa w postaci gorącego posiłku zwana  w dalszej części uchwały „usługą”, świadczona 

jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pruszczu Gdańskim odpłatnie. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za usługę dla dorosłych osób samotnych i osób           

w rodzinie, których dochód netto na osobę przekracza wartość kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej zgodnie z poniższymi tabelami, oddzielnie dla: 

 

1) osób skierowanych do Domu Dziennego Pobytu: 

 

Wysokość zwrotu wydatków za usługę w postaci gorącego posiłku świadczoną dla osób 

skierowanych do Domu Dziennego Pobytu 

 
Dochód na osobę wg kryterium 

dochodowego 

Wysokość zwrotu wydatków w % 

ustalona od wartości kosztu posiłku 

do 100% Nieodpłatnie 

101 – 140% 20 

141 – 160% 30 

161 – 180% 40 

181 – 200% 60 

201 – 220% 80 

221 – 240% 90 

pow. 241% 100 



 

2) osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy: 

 

Wysokość zwrotu wydatków za usługę w postaci gorącego posiłku świadczoną dla osób 

skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

Dochód na osobę wg kryterium 

dochodowego 

Wysokość zwrotu wydatków w % 

ustalona od wartości kosztu posiłku 

do 100% Nieodpłatnie 

101 – 120% 30 

121 – 150% 50 

151 – 170% 60 

171 – 190% 80 

191 – 210% 90 

pow. 211% 100 

 

3) pozostałych osób dorosłych podopiecznych pomocy społecznej: 

 

Wysokość zwrotu wydatków za usługę w postaci gorącego posiłku, przyznaną w ramach 

świadczeń pomocy społecznej osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie 

zapewnić, a nie zostały skierowane do Domu Dziennego Pobytu lub Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

 

Dochód na osobę wg kryterium 

dochodowego 

Wysokość zwrotu wydatków w % ustalona 

od wartości kosztu posiłku 

do 100% Nieodpłatnie 

101 – 120% 30 

121 – 150% 50 

151 – 170% 60 

171 – 190% 80 

191 – 210% 90 

pow. 211% 100 

 

 

2. Zwrot wydatków za usługę świadczoną dla dzieci i młodzieży, w których rodzinach 

dochód na osobę przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustępie 

1, wynosi 100% wartości kosztu posiłku. 

 

§ 3 

 

1. Odpłatność za usługę wnoszona jest do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej       

w Pruszczu Gdańskim w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca z dołu. 

2. Niewniesienie opłaty za 2 terminy płatności lub uiszczenie jej w niepełnej wysokości 

powoduje wstrzymanie świadczenia usługi. 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

Traci moc: 

1) uchwała nr VI/39/2003 Rady Miasta Pruszcz Gdański, z dnia 22 stycznia    

2003 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi świadczone przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, 

2) uchwała Nr XLV/349/2002 Rady Miasta Pruszcz Gdański  z dnia 20 marca 

2002 r., w sprawie określania zasad odpłatności za dożywianie dzieci                 

w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz placówkach szkolno-

wychowawczych. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

    PRZEWODNICZĄCY 

          RADY MIASTA 

 

      Jarosław Wasilewski 

 


