



Uchwała Nr XII/125/04
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu dzieci i młodzieży 
oraz zasad zwrotu wydatków na dożywianie.


    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z  2001 r. poz. 1591 z  późn.zm.)      oraz art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust. 5, art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje uczniom mieszkającym na terenie gminy Wręczyca Wielka uczęszczającym do klas zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów. 
	Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznawana również uczniom zamieszkującym na terenie gminy Wręczyca Wielka uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się poza terenem gminy. 
	Pomoc, o której mowa w pkt 1 i 2 jest przyznawana na wniosek rodziców, opiekunów dziecka, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły lub innej osoby za zgodą rodziców dziecka lub przedstawiciela ustawowego. 

§ 2

Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie uczniowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków dla uczniów określa poniższa tabela: 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu świadczeń w zależności od dochodu w %
do 100 %

nieodpłatnie 
od 101 % do 120 % z zastrzeżeniem § 4

50 %
powyżej 120 % z zastrzeżeniem § 4

pełna odpłatność
-  2  -


§ 4

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6

Traci moc uchwała Nr 100 / XII / 98 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad ponoszenia opłat tytułem zwrotu wydatków na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych przyznawanych w ramach zadań własnych gminy. 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

