
UCHWAŁA NR XLIV/206/14
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc 
udzieloną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 8 ust. 1, 2, art. 17 ust.1 pkt 14, art. 48 ust. 4, 5, art. 96 ust. 2, 4 ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala co następuje: 

§ 1. 

Pomocą w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych świadczona będzie: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 
niepełnosprawnym.

§ 2. 

1. Ustala się kryterium dochodowe przyjmowane do bezpłatnego dożywiania w wysokości 150% kryterium 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2.  Osoby, rodziny posiadające dochody powyżej ustalonego kryterium ponoszą 100% zwrotu wydatków 
poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania. 

3.  W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzieloną pomoc stanowiłoby 
dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki pomocy Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu na wniosek pracownika socjalnego lub wnioskodawcy.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XV/79/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie 
określenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach 
i Uchwała Nr XIV/58/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 5 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XV/79/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia kryterium 
dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach. 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dwikozach. 
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§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Józef Skobel
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