
UCHWALA NR XLI1I/299/14
RADY GMINY SLAWNO

zdn ia28 Iutego2014r.

w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaj^cego do przyznania nieodptatnic pomocy
w zakresic dozywiania dla osob obj^tych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin ,,Pomoc

panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 — 2020 w formic rzeczowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z d n i a 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318) art. 8 ust 2, art. 17ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48 ust. 1, 4, i 5, art. 96, ust 4 Ustawy zdnia
12 marca 2004 roku o pomocy spofecznej (Dz.U. z2013r. poz. 182, poz. 509) oraz Uchwaly Nr 221 Rady
Ministrow zdnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dozywiania ,,Pomoc Panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z2013r. poz. 1024)
Rada Gminy Slawno uchwala, co nast\'puje:

§ 1. Podwyzsza sie do 150% kryterium dochodowe, o ktorym mowa w art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy
spolecznej uprawniajace do przyznania nieodpJatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie posilku albo
swiadczenia rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych lub swiadczenia pienieznego na zakup positku lub
zywnosci dla osob i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrow zdnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc panstwa
w zakresie dozywiania na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

§ 2. Odstepuje sie od zqdania zwrotu wydatkow w zakresie dozywiania w formie posilku albo swiadczenia
rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych lub swiadczenia pienieznego na zakup positku lub zywnosci od
osob i rodzin wymienionych w Programie stanowiacym zalacznik do w/w uchwaly Rady Ministrow zdnia
10 grudnia 2013 r.

§ 3. Uchyla sie uchwafe. Rady Gminy Slawno Nr XL1/285/14 zdnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie
przystapienia do Programu ,,Pomoc Panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014- 2020 oraz podwyzszenia
kryterium dochodowego uprawniajijcego do przyznania pomocy w zakresie dozywiania dla osob nim objetych.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Stawno.

§ 5. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moca^ od I stycznia 2014r.
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