Uchwala Nr XXIII/150/2004
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 28.09.2004
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkole.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz art. 48 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej, oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zmianami) Rada Miejska w
Zdzieszowicach uchwala:
§ 1
........................................
Udzie >a się pomocy w formie jednego gorącego posiłku uczniom (dzieciom i młodzieży)
uczę; z: zających do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także uczniom czasowo przebywającym na terenie
gminy z zastrzeżeniem § 2.

§2
1. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200 % dochodu
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznrj, świadczenie w formie gorącego
posiłku przysługuje uczniowi nieodpłatnie.
2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% dochodu
określonego w art. 8 ust. I ustawy o pomocy społecznej wydatki poniesione na przyznany
posiłek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w tabeli:

D ochód na osobę w rodzinie w % kryterium
dochodow e o kreślone w art. 8 ust. 1 ustaw y o
pom ocy społecznej
> 90% - 250 %

Wysokość odpłatności liczona wy itttwki żywieniow ej
(lub: % zwrotu ceny posiłku)
80%
100%

Powyżej 250 %

§3
Ponowie przyznanie świadczenia może nastąpić po całkowitej spłacie wcześniej otrzymanego
świadczenia.

§4
Zwrot wydatków, o których mowa w § 2 następuje na konto Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach.
§5
Świadczenia w formie gorącego posiłku, przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna
prawnego rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

§6

1

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na przyznaną pomoc w formie gorącego posiłku.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

Traci moc Uchwała Nr XlII/85/03 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2003 r. w
sprawie określenia zwrotu zasad wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
w zakresie dożywiania uczniów.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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