
UCHWAŁA NR XI/73/15
RADY GMINY DOBRA

z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI-358/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na 

dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r., poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, a rt. 
96 ust. 4 i art. 110 ust.10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 163, 
693) oraz Uchwały Nr 221 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) i art. 4 ust 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378)

Rada Gminy Dobra, uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI-358/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r., 
w ten sposób, iż Rozdział 2. „Finansowanie programu” otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Pomoc w formie dożywiania jest udzielana ze środków:

a) państwa - na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” (M.P. z 2013 r. poz. 1024);

b) własnych gminy – zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 163, 
693), w zakresie współfinansowania zadania realizowanego w ramach programu: „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”;

c) własnych gminy – zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 163, 
693), w zakresie finansowania w 100% wydatków ponoszonych na całodzienne wyżywienie dzieci 
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli zamieszkałych na terenie 
administracyjnym Gminy Dobra, z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 
150% kryterium dochodowego.

§ 3. Pomoc finansowa w ramach niniejszego Programu jest udzielana ze środków finansowych 
przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej.”.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Jan Palki
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