
 

 

UCHWAŁA NR XXV/244/2014 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie warunków odpłatności za posiłki 

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

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

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm. ) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje :  

§ 1. Uchwała swym zakresem obejmuje warunki odpłatności za posiłki przyznane dzieciom do czasu 

podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 

innym osobom potrzebującym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

przekracza 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  

§ 2. Wydatki poniesione na zakup posiłków podlegają zwrotowi na następujących zasadach :  

1) zakup posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - według tabeli nr 1.  

Lp  Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie 

ustalone odpowiednio wg art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej w %  

wysokość 

odpłatności( w %) 

1  powyżej 100 do 150  bezpłatne 

2  powyżej 150 do 175  25 

3  powyżej 175 do 200  50 

4  powyżej 200 do 225  75 

5  powyżej 225  100 

2) posiłki dla osób dorosłych dowożone do miejsca zamieszkania - według tabeli nr 2.  

Lp  Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie 

ustalone odpowiednio wg art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej w %  

wysokość 

odpłatnościw % 

1  powyżej 100 do 150  bezpłatnie 

2  powyżej 150 do 175  40 

3  powyżej 175 do 200  60 

4  powyżej 200 do 225  80 

5  powyżej 225  100 

§ 3. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków dla osób dorosłych dowożonych do 

miejsca zamieszkania obejmuje koszty zakupu posiłków.  
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§ 4. Zwrot wydatków za posiłki następuje do 30 dnia każdego następnego miesiąca.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.  

§ 6. Traci moc Uchwała nr XLII/299/06 Rady Gminy Rudna z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków 

odpłatności za posiłki.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Stankiewicz 
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