
UCHWAŁA NR III/20/18
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki

Na podstawie art. 96 ust. 2 i 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 36 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń w formie posiłków ustala się zasady zwrotu wydatków 
w zależności od posiadanych dochodów na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie:

Wysokość wydatków do zwrotu w %Poz. Dochód w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
Wsad do kotła Koszty przygotowania 

posiłku
1) powyżej 150% - 300% 100 0
2) powyżej 300% 100 100

2. Od osób, o których mowa w ust. 1, których dochód dla osoby samotnie gospodarującej lub na osobę 
w rodzinie jest niższy lub równy 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej nie żąda się zwrotu wydatków za posiłki.

§ 2. Do postępowań wszczętych w czasie obowiązywania dotychczasowej uchwały, o której mowa 
w §3 i niezakończonych ostatecznie do dnia jej uchylenia, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania 
dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” w formie 
pieniężnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś

Id: A446322F-7420-4A72-B872-A8B644D75B48. Podpisany Strona 1




