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UCHWAŁA NR XX/281/12
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia
2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267,
poz. 2259 z późn. zm.) – Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), wydatki na pomoc w formie gorącego posiłku przyznaną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) podlegają zwrotowi w całości.
2. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin zwrotu i sposób dokonania wpłaty ustala się każdorazowo
w decyzji przyznającej świadczenie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy - kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niepołomicach może odstąpić w całości lub w części od żądania zwrotu.
4. Odstąpienie od żądania zwrotu wydatków, o którym mowa w ust. 3 następuje w drodze decyzji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 3. Traci
moc
uchwała
Nr
LXV/657/10
Rady
Miejskiej
w Niepołomicach
z dnia
25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach
realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

