
 

 

UCHWAŁA NR XX/140/12 

RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie 

dożywiania dzieci w szkołach do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 1 lit. a i b i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 

r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 257, poz. 2259, 

z późn. zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:  

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy dzieciom do 

7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie dożywiania do wysokości 

200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.  

§ 2. Pomoc przyznawana osobom, o których mowa w § 1, których dochody przekraczają 150% kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest 

finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

A. Kuźniar 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Poz. 1309
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