
 

UZASADNIENIE   

 

do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa 

Leśna  z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 

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

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019-2023 

 

Proponowana zmiana uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

24 stycznia 2019 r. wynika z  błędnego zapisu, który znalazł się w treści § 1 ust. 2,  

a dotyczącego wyrazów „albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności”.   

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przy piśmie przewodnim z dnia 10.12.2018 r.   

znak WPS-I.946.1.368.2018.MB (bez daty) adresowanym do Wójtów, Burmistrzów i 

Prezydentów Miast w województwie mazowieckim  przesłał  pismo będące formą 

wytycznych do  konstruowania uchwał w odniesieniu do podwyższenia kryterium 

dochodowego do nowego programu dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-

2023 i uchwał o przyjęciu programu osłonowego w zakresie dożywiania.  Z pisma tego 

wynika, że rada gminy   odstępując od żądania zwrotu  wydatków  w zakresie dożywiania 

może  ustalić , że odstąpienie to dotyczy wyłącznie pomocy rzeczowej , w tym posiłku. 

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r.  w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i domu” na lata 2019-2023, w § 1 ust. 2 odstępuje od żądania zwrotu wydatków 

poniesionych także na  świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, co zdaniem 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej jest nieprawidłowe i 

niezgodne z zapisem art. 96 ust.  4 ustawy o pomocy społecznej, bo odstąpienie  to dotyczy 

jedynie świadczeń wymienionych w ust. 2 art. 96, będących w zakresie zadań własnych.  Nie 

dokonanie zmiany kwestionowanego zapisu  powodowałoby to, że gmina  nie mogłaby 

skorzystać z dotacji  podwyższonego do 150 %. kryterium. 

Mając na uwadze powyższe należy uznać za zasadne  proponowaną zmianę uchwały.  
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