
UCHWAŁA NR XXI/167/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY  

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) w związku z art. 17 
ust. 1 pkt 14 , art. 96 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 115, poz.728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 14 września 2007 r.  
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl.  
Nr 232, poz. 2383) wprowadza się następujące zmiany : 

1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

„3. Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie świadczeniobiorcy, 
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % dochodu, o którym mowa  
w art.8 ust.1 ustawy.” 

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie : 

„4. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy przekracza 
kryterium dochodowe określone w ust.3, wydatki poniesione na przyznany posiłek 
podlegają zwrotowi od świadczeniobiorców  w części lub w całości w zależności od 
wysokości dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami: 

Dochód  na osobę w rodzinie w stosunku  do dochodu określonego 
w art.8 ust.1 i 2 ustawy, wyrażony w % 

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi,  
wyrażona w % 

201 - 250 50 
powyżej 250 100  

§ 2. W pozostałej części uchwała, o której mowa w § 1 pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Choroszczy.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy 
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