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UCHWAŁA NR V/21/2015
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014 roku
dotyczącej przystąpienia Gminy Tymbark do rządowego wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –
2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium ustawowego w związku
z realizacją programu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 i ust.2, art. 17 ust.1 pkt.3 i 14 oraz art. 96 ust.4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), art.4 ust. 1
i art.5 oraz art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.) - Rada Gminy Tymbark uchwala
co następuje:
§ 1. 1. W § 1 uchwały Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014roku dotyczącej
przystąpienia Gminy Tymbark do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium
dochodowego do 150% kryterium ustawowego w związku z realizacją programu dotychczasową treść oznacza
się jako ust.1, a po nim wprowadza się ust. 2 o treści:
„2. Podwyższa się kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej, osoby w rodzinie oraz
rodziny, uprawniającego do pomocy w postaci zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności do wysokości 150% kwot określonych odpowiednio dla osoby samotnie
gospodarującej, osoby w rodzinie oraz rodziny określonych w art. 8 ust.1, 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r o pomocy społecznej.”.
2. Pozostałe postanowienia uchwały wskazanej w ust.1 nie ulegają zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z zastosowaniem od 1 stycznia 2015 roku.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż

