UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR LIII/325/2014 z dnia 30stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu
zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej
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.) Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 1693)
w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018r. poz. 1007), Rada Miejska
w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W §1 Uchwały NR LIII/325/2014 z dnia 30stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków
celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej zmienia się treść ust. 2 i
ust. 3 w następujący sposób:
2. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 100%, a które mieszczą się w przedziale od 100% do 150%
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej udzielając w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wprowadzonego uchwałą Nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15.10.2018r (M.P z 2018r. poz. 1007), zwanego dalej Programem, udzielając wsparcia w formie
posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, albo w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i świadczenia pieniężnego.
3. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej udzielając w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 pomocy w formie posiłku zobowiązane są do zwrotu należności za udzieloną pomoc w 100%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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