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UCHWAŁA NR XXXV/213/2013
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 13 lutego 2013 roku
w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem oraz wysokości kryterium dochodowego
uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu
wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 i 8, art. 17 ust. 14 art. 96 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 ze
zm.),Rada Gminy Gródek n/Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pomoc w formie posiłku w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawana
jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów osób będących w potrzebie.
2. Przyznawanie pomocy w formie posiłku uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych
ponadgimnajalnych oraz dzieciom w wieku przedszkolnym, rodzinom, które wymagają w/w pomocy oraz
osobom w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym następuje na wniosek zainteresowanego, rodziców,
opiekunów prawnych, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastępczych.
3. Dożywianie dzieci w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz oddziałach
przedszkolnych realizowane jest w formie posiłku.
§ 2. 1. Pomoc w formie dożywiania przysługuje uczniom i rodzinom nieodpłatnie:
a) jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego zgodnie z przepisami
art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
b) jeżeli dochód rodziny przekracza 150 % kryterium dochodowego może być przyznana pomoc pod
warunkiem zwrotu wydatków na udzielone świadczenie.
2. Pomoc o której mowa w ust. 1 przyznawana jest decyzją administracyjną Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gródku n/Dunajcem po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub jego
aktualizacji.
3. W sytuacji gdy żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby lub rodziny
nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, można odstąpić od żądania zwrotu
wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.
§ 3. 1. Pomoc w formie posiłku realizuje się poprzez jego zakup lub przyznanie zasiłku celowego na ten cel.
2. Pomoc finansowa na realizację programu pochodzi ze środków publicznych: dotacji i środków własnych
Gminy.
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§ 4. Kwota przeznaczona w budżecie gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych może być także przeznaczona na zakup niezbędnych urządzeń do
przygotowywania i wydawania posiłków.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/178/2005 Rady Gminy
Gródek n/Dunajcem z dnia 23 luty 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia
w odniesieniu do dożywiania uczniów i osób tego pozbawionych od 1 stycznia 2005 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek n/Dunajcem.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek

