
Uchwala Nr lll /2t2018

Rady Gmlny Pietrowice Wielkie

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie: okre6lenia zasad zwrotu wydatk6w dla os6b objglych programem wieloletnim ,,Posilek

w szkolo iw domu" na lata 2019- 2023

Na podstawie arl. 18 ust. 2 pkt '15, art. 40 ust. 1 iart. 41 ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzqdzie

gminnym(Dz.U.z2018t.poz.994zp6in.zm.),wzwiqzkuzart.96usl2i4ustawyzdnia12fiarca
2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z p6rn. zm.) w zwiqzku z Uchwalq Nr 140 Rady

Ministr6w z dnia 15 paidziernika 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego zqdowego programu

,P@il€k w szkole i w domu' na lata 2019-2023 ([,{. P. z 2018r. poz. 1007)

Rada Gminy Pi€trowlca Wlelkle

uchwala

Odstepuje sil od 2qdania zwrolu wydatk6w w zakresie doz] 
^/iania 

w formie posilku, 6wiadczenaa

pieniernego w postaci zasilku celowego na zakup posilku lub 2ylvno6ci oraz Swiadczenia zeczowego w

postaci produkl6w 2,,lr/nosciowych ptzyananq dla os6b i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady

Ministr6w z dnia 15 pa:dziernika 20'18r. w sprawie uslanowienia wielolelniego rzqdowego programu

,Posilek w szkole i w domu' na lata 2019-2023, jezeli doch6d osoby samotnie gospodarujqcej, doch6d na

osobq w rodzrnie lub doch6d rodziny nie peekracza wysoko6ci 150% kMerium dochodowego

okreslonego w art. 8 usl. 1 uslawy o pomocy spolecznej.
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Traci moc uchwala Nr XV|Ul63120'16 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 cze^tca 2016r. w sprawie

okreslenia zasad zwrolu wydatk6w na Swiadczenia pieniQzne na zakup posilku lub Zy$/nosciw zakresie

dozywiania dla os6b i rodzin znajdujqcych siQ w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy

spolecznej, objgtych programem wieloletnim ,Pomoc paistwa w zakresie do2ywiania na lala 2O14-2020'

(Oz. Uz. Woj. Sleskiego z dnia 8 lipca 2016r. poz. 3919), oraz uchwata Nr XXXIU275I2014 Rady Gminy

Pielrowice Wielkie z dnia 13 marca 2014r. w sprawie okreslenia zased zwrotu wydatk6w na pomoc

zeczowQ w zakresre do2ywiania w formie posilku dla dzieci do czasu podjQcia nauki w szkole

podslawowej oraz uczniom do czasu ukoiczenaa szkoly ponadgimnazjalhej objetych programem

wielolelnim ,Pomoc paistwa w zakresie do2l 
^/iania 

na lala 2014-2020' (Dz. Urz Woj. Shskiego

z dnia 3 kwietnia 2014r. poz. 1950)
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Wykonanie uchwaly porvieza sie W6rtowi Gminy Pielrowice Wielkie iKierownikowi Gminnego Osrodka

Pomocy Spolecznej w Pielrowrcach Wrelklch.
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Uchwala wchodza w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia og,loszenia w Dzienniku Uzedowym Woieuddzlwe

Slqskiego.

RADY GMINY

8aj.k


