
ZARZĄDZENIE NR 0050.0689.2023 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy  
Ornontowice  z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) oraz § 4 załącznika do uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z radami pożytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy  
Ornontowice  z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Termin zgłaszania opinii wynosi siedem dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 

5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach na ulicy Żabik 9/ 6 i 9. 

6. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

7. Koperty zawierające opinie należy zaadresować z dopiskiem „Dotyczy konsultacji projektu                          
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy  Ornontowice  z dnia 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą strony internetowej www.ornontowice.pl, Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Ornontowice na www.bip.ornontowice.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy 
Ornontowice. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     
w Ornontowicach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 

 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy  Ornontowice  z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (Dz. U z 
2023 r. poz. 40), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy  społecznej (Dz. U z 2021 r. 
poz. 2268 z późń. zm.1) ), w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 roku 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
oraz uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 roku zamieniającą uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, na wniosek 
Wójta Gminy Ornontowice uchwała się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/31/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. 
poz. 979) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 
140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.”. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 

1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 
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z dnia 12 stycznia 2023 r.
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Uzasadnienie 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 stycznia 
2022 roku wynosi 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 na osobę w rodzinie - 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kwot świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej. 

Uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniono uchwałę nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie ustalenia wieloletniego   rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)  poprzez zmianę kryterium dochodowego branego pod uwagę 
przy ustalaniu prawa do zasiłku celowego w związku z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”  na 
lata 2019-2023.  Zmiana polega na podwyższeniu kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2023 r. z kwoty 
150% kryterium dochodowego do wysokości nieprzekraczającej 200% kryterium, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższy program daje możliwość 
udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania osobom lub rodzinom spełniającym kryterium dochodowe, o którym 
mowa powyżej. Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc 
rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków 
przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W myśl art.96 ust.4 
ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej. 
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