
Uchwała Nr V/26/2003 z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół

podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy

Żyrzyn w formie zakupu posiłków

uchylona przez uchwałę Nr XXVII/144/2003

z dnia 20 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.

16 ust. 3 i art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami) oraz §2 ust. 2 i 3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie

szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003

roku (Dz. U. Nr 13, poz. 133) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią i

wnioskami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej,

uchwala co następuje:

§1

Udzielona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie pomoc uczniom szkół

podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy Żyrzyn w

formie zakupu posiłku nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie

nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o

pomocy społecznej.

§2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach środki będące w dyspozycji Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żyrzynie przyznawane na dożywianie dzieci mogą być

przeznaczone na zakup niezbędnych urządzeń do przygotowania i wydawania

posiłków w szkołach, o których mowa w §1.

§3

1.Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie

zakupu posiłków, jeżeli kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza 150%.

2.W wypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium

dochodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

odpłatność za udzieloną pomoc w formie zakupu posiłku wynosi 100%.



§4

Na wniosek rodziny lub pracownika socjalnego można odstąpić od zwrotu

wydatków i zwolnić z obowiązku zwrotu w całości lub części wydatków rodzinę,

gdzie dochód kształtuje się powyżej 150% kryterium dochodowego określonego

w art. 4 ustawy o pomocy społecznej, zwłaszcza jeżeli zwolnienie uzasadnia:

1)zdarzenie losowe,

2)wysokie koszty leczenia członka rodziny,

3)inne okoliczności.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn i Kierownikowi Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

§6

Traci moc uchwała Nr XXXIII/168/97 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 kwietnia

1997 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół

podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn w

formie zakupu posiłków.

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w

Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia


