
 

 

UCHWAŁA NR XXX/284/13 

RADY GMINY HERBY 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku 

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

poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (j. t. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 4, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. z 2011 r., Dz. U. Nr 

197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Gminy Herby uchwala co następuje: 

§ 1.  Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku dla dzieci do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin 

znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osób 

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, w następujący sposób:  

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę 

w rodzinie w stosunku do dochodu określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %  

Wysokość zwrotu wydatków 

w % dla osoby samotnie 

gospodarującej  

Wysokość zwrotu 

wydatków w % dla osoby 

w rodzinie 

do 150  nieodpłatnie  nieodpłatnie 

od 151  100  100 

§ 2. 1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty ratalnej lub 

jednorazowej.  

2.  Przy spłacie ratalnej, okres spłaty nie może przekroczyć 10 miesięcy.  

3.  Warunki spłaty powinny być tak ustalone, aby ich realizacja nie powodowała spadku dochodu osoby lub 

rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Kozielski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 stycznia 2014 r.
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