UCHWAŁA NR XXII/199/05
RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie: określenia zasad odpłatności za dożywianie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591
z późn. zm./ w związku z art.91 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991
o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 326 z późn.
zmianami/,art.8 art.17 ust.1 pkt. 14,art.36 pkt.2 lit.j,art.48 ust. 5, ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. nr 64,poz.593
z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005
roku Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”/Dz. U. z 2004 r. Nr
236,poz,2363/- Rada Gminy Bystra-Sidzina
uchwala co następuje ;
&.1
1.Świadczenie w formie jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom
niepełnosprawnym i starszym oraz uczniom w okresie nauki w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
2.W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie
posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną może być
przyznana pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub
żywności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 150% kryterium dochodowego ,o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
&.2
Pomoc przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów
prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły, wychowawcy
klasy lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego. .
&.3
1.Podstawą przyznania świadczenia określonego w & 1 jest wywiad środowiskowy, który
obrazuje sytuację materialno-bytową rodziny.
2.Świadczenie przyznaje się decyzją administracyjną.
&.4
Wydatki poniesione na dożywianie nie podlegają zwrotowi ,gdy dochód na osobę w rodzinie
lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% dochodu, o którym mowa w art.8
ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

&.5
Wydatki poniesione na dożywianie podlegają zwrotowi w całości, gdy dochód na osobę w
rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej przekracza 150% dochodu, o którym mowa w
art.8 ust.1 pkt.2 ww. ustawy
&.6
W przypadkach szczególnie uzasadnionych można odstąpić od żądania zwrotu wydatków
poniesionych na pomoc w formie posiłku na podstawie art.104 ust.4 ustawy o pomocy
społecznej.
&7
Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
&.8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r.

