
 

 

UCHWAŁA NR LI/246/14 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594, ze zm.), art. 17, pkt. 3 i pkt. 14, art. 48 ust 1,4 i 5, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 

10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) uchwala się,  

co następuje:  

§ 1. Osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), przysługuje pomoc w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych bezpłatnie, 

za częściową bądź całkowitą odpłatnością w zależności od dochodu w rodzinie.  

§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków przyznanej pomocy, o której mowa w § 1 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. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie: 

J. Janikowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lutego 2014 r.

Poz. 488


		2014-02-03T15:12:58+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




