
 
 

Uchwała Nr 551/XXVIII/2012 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 
       z dnia 28 grudnia 2012 

 
w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów finansowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.  
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 96 ust. 2 i 4 
ustawy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz.1362 z późn. zm) oraz 
art. 3 pkt 1 lit. c, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z 
późn. zm.) 
 

RADA MIEJSKA W LUBACZOWIE 
 

postanawia 
 

§ 1 
Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za obiady finansowane 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie. 
 

§ 2 
 Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) ustawa – ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, 
2) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z pomocy w formie obiadów finansowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy. 
 

§ 3 
Okres korzystania z pomocy w formie obiadów oraz wysokość odpłatności, którą ponosi 
świadczeniobiorca, ustala w decyzji administracyjnej kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w oparciu o: 
1) ocenę sytuacji życiowej wnioskodawcy przeprowadzoną na podstawie wywiadu 
środowiskowego, 
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę tj. małżonka, wstępnych przed 
zstępnymi. 
 

§ 4 
1.Pomoc w formie korzystania z obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubaczowie przysługuje nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie 
przekracza  kryterium dochodowego określonego  w ustawie.  
 
2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę ustaloną według kryterium 
dochodowego, o którym mowa w ustawie, zwracają wydatki za korzystanie z obiadów 
finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie na zasadach 
określonych w tabeli do niniejszej uchwały. 
 



3. Odpłatność za jeden obiad ustala się obliczając iloczyn: wskaźnika dla danego poziomu 
dochodu ustalonego według kryterium dochodowego z ustawy podanego w tabeli oraz 
wysokości ceny obiadu ustalonej w planie finansowym Ośrodka na dany rok kalendarzowy. 
 

§ 5 
1.Odpłatność za obiady finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie 
wnoszona jest z góry do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie do 10 dnia 
miesiąca, w którym świadczeniobiorca korzysta z pomocy w formie obiadów. 
 
2. Odpisy za niewykorzystany obiad będą dokonywane pod warunkiem zgłoszenia nieobecności 
przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem i zostaną uwzględnione przy wpłacie za m-c 
następny. Dzienna wysokość odpisu odpowiadać będzie stawce ustalonej odpłatności. 
 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lubaczowie. 

 
§ 7 

Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych w 
Lubaczowie. 
 

§ 8 
Traci moc uchwała Nr 400/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 września 2006 
r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lubaczowie. 
 

§ 9 
1. Decyzje przyznające świadczenia na podstawie uchwały wymienionej w § 8 realizuje się 
według tej uchwały, przez czas na jaki zostały wydane. 
 
2. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje 
się jej postanowienia. 
 

§10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały nr 551/XXVIII/2012           
                                                                                                          Rady Miejskiej w Lubaczowie  

                                                                                                     z dnia 28 grudnia 2012 
   

 
Tabela : Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub 

przypadającego na osobę w rodzinie 
 

 
 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone  
od ceny obiadu dla: 

 
Procentowy dochód według kryterium 

dochodowego 
z ustawy o pomocy społecznej 

 

osoby samotnie 
gospodarującej 

osoby w rodzinie 

 
do 150% 
powyżej 150% do 200% 
powyżej 200% do 250% 
powyżej 250%% 
 

 
nieodpłatnie 

20% 
50% 
100% 

 
nieodpłatnie 

40% 
80% 
100% 

 
 
 
 

 
 


