
 

 

UCHWAŁA NR V/46/19 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy 

w formie zasiłku celowego realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności  

albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków  

za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. 2018 r. poz. 1508 ze. zm) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 

sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 

(M.P z 2018 r. poz. 1007), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 150 % kwoty kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uprawniające do korzystania z pomocy w formie zasiłku celowego 

realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe 

w postaci produktów żywnościowych dla osób w ramach modułu I -dla dzieci i młodzieży oraz modułu II  

dla osób dorosłych wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

(M.P z 2018 r. poz. 1007). 

§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłków  

lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych od osób w ramach modułu I -dla dzieci 

i młodzieży oraz modułu II dla osób dorosłych wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód 

osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXIX/337/2009 z dnia 29 października 

2009 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej 

albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie: 

I. Wysocka - Przybyłek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lutego 2019 r.

Poz. 825
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