
UCHWAŁA NR xIV/l 03/2008
Rady Gminy rv Starej Błotnicy

z rJnia ZB marzec 200g rok

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
doż.r.wiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie
rł' ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dohtviania''.

pomocy w zakresie
posiłku przyznanego

Na podstawie arl. 18 ust.2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 200|r., nr 142^ poz. |591 z pożn.zm.) w związku z art' 5 i 6 ustawy z dnia29 grudnia
2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego,'Pomoc państwa w zakresie doiy"wiania,, (Dz.lj, z2005r'. Nr 267, poz.2259) Rada Gminy w Stirej Błotnicy uchwala co następuje:

$1

Llstala się, ze pomoc w zakresie doŹ'vwiania realizowana w ramach programu moze być pTzyznana
rrieodpłatnie osobom i rodzinom, jezeli dochód osoby samotnie gospóoa.u;ącej lub dochod naosobę rł,rodzinie nie przekracza 2OOoń kr1,terium dochodowego, o któryrn mowa odpowiednio rł,,art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustaw1' o pomocy społecznei

s2
Jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w.rodzinie przel<raczakr1.terium
dochodowe.októrymno\Ą/aw$1uchwały 'osoby i rodz in1 ' ' ,októrychmowaw-art '3pkt1ustawj-
o ustanowieniu programu wieloletniego ..Pomoc państrva rł, zakłesie doz-vrviania.. ioiz1,staj4 zpomocy w formie posiłku odpłatnie.

s3
opłata Za pomoc w formie posiłku ustalana jest w zalezności od posiadanego dochodu.
Wysokość opłaty dla osoby samotnie gospodarującej określa tabela nr l.
Wysokość opłaty dla osoby r,v rodzinie określa tabela w 2.
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TABELA Nr 1
Dochód osoby ,u-ot',i. ńp"J"."ią..i Wskaźnik oa|iut.,x.i * |.o...,ta"n..siaro.,y oł

Do 954 zł:200%o
ceny posiłku

Porq'zej 200% do 250"/o

Powyzej 250% do S}OPlo

Powyżej 300% do 350%

niegdptatnie

zóu
40%

8Oń

100%



TABELA Nr 2

Dochód przypadający na osobę tt. Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od
rodzinie cen.v posiłku

do 702 zI :2000ń nieodpłatnie

Powyżej 200%dof50% f0%

Powyżej 250% do.j00% 40%

Powyzej 300% do 350% 80%

Portyzej 35Oo/o |óOń

$4

Wykonanie niniejszej uchwał.v powierza się Wójtowi Gminy w Starej Błotnic.v

ss
Traci moc uchwała nr XXI/10612004 Rady Gmirry w Starej Błotnicy z dnia 4 listopada 2004r' rł
sprawie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu w1,datków na dozywianie dzieci szkół
podstar.r olr1 ch i gimnazj unl.

$6

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu rł' sposób zlł.vczajort'o przyięt1.

Przewodniczący
Rad"v" Gmin_v
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Krzysztof Rokiciński


