
 

 

UCHWAŁA NR XLV/637/14 

RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH 

z dnia 16 października 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 
2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań 

własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla 
osób/rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym 
mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w 

wsparcie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach 

uchwala, co następuje : 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, 

w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób/rodzin, których 

dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie, w ten sposób, że po 

§ 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. § 2a. § 2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalając prawo do pomocy w postaci 

zakupu posiłku albo zakupu produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) na rzecz osób lub rodzin, 

których dochód przekracza 150  % kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 

1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, można w całości bądź w części, odstąpić od 

żądania zwrotu wydatków bądź odroczyć termin płatności, w szczególności ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej 

ponoszenia wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania 

specjalnej diety, korzystania z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczyc; 

2) długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 października 2014 r.

Poz. 5977



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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach 

 

 

Marek Ciastoń 
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