
 

 

UCHWAŁA NR IV/30/19 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem w zakresie dożywiania „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 (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245, poz.2354  

z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.  

z 2018 r. poz.1007) na  wniosek Wójta Gminy Ornontowice, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

uchwala się, co następuje: 

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

społecznej, uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku i żywności, dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 -2023. 

§ 2. Traci moc  Uchwała  Nr XXXIX/396/14 Rady  Gminy  Ornontowice  z dnia  26 lutego  2014 r.  

w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego  do przyznania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie  dożywiania  w formie  posiłku,  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności,  albo  

świadczenia  rzeczowego  w postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  

wspierania  finansowego  gmin  w zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”  na  lata  

2014 -  2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Ornontowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Nieużyła 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lutego 2019 r.

Poz. 978


		2019-02-05T13:41:26+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




