
Uchwała  Nr XXXII/137/2009 
Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 29 grudnia 2009 roku 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjętych zasad zwrotu wydatków przeznaczonych 
na świadczenia przyznane w  ramach zadań własnych gminy na doŜywianie uczniów. 

 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust 4 i 5 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) u c h w a l a   s i ę, co 
następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 września 
 2004 r. w sprawie przyjętych zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na 
 świadczenia przyznane w  ramach zadań własnych gminy na doŜywianie 
 uczniów wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
     „§ 1. Rodziny dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, 
         gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, korzystające z pomocy 
         w formie posiłku, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
  150 % kryterium dochodowego wyliczonego na podstawie art. 8 ust. 1 
  ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
         w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
         świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, nie są zobowiązane do 
         zwrotu wydatków poniesionych na to świadczenie.”; 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
     „§ 2. Dla rodzin dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum 
         oraz szkół ponadgimnazjalnych, których dochód na osobę w rodzinie 
              wynosi: 

1) powyŜej 150 % do 175 % kryterium dochodowego – zwrot kosztów 
posiłku wynosi 50 %; 

2) powyŜej 175 % do 200 % kryterium dochodowego – zwrot kosztów 
posiłku wynosi 75 %; 

3) powyŜej 200 % kryterium dochodowego – zwrot kosztów posiłku 
wynosi 100 %.” 

 
                                                 
1     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 

 



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
 Społecznej w Świedziebni. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Rady 
          (-) Kazimierz Bejger   


