
UCHWALA Nrl98/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 r

w sprawie dozywiania dzieci do 7 roku zycia i uczniow do ukonczenia szkoh/
ponadgimnazjalnej oraz osob i rodzin znajdujqcych sie wsytuacjach wymienionych w
art. 7ustawy o pomocy spoiecznej wramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc
panstwa w zakresie dozywiania" w Miescie i Gminie Chorzele.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzadzie gminnym (t j
z2001 r. Dz. UNr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1pkt 3ipkt 14, art. 48 ust. 5ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. opomocy spoiecznej (t.j. z2009 r. Dz. U. Nr 175, poz 1362 zpozn
zm.), art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc panstwa wzakresie dozywiania" (Dz. U. Nr 267 poz 2259
ze zm.) Rada Miejska wChorzelach uchwala, co nastejwje:

§1

Dyrektor Osrodka Pomocy Spoiecznej lub inna upowazniona osoba, na wniosek rodzica
(opiekuna), dyrektora szkoly, dyrektora przedszkola lub pracownika socjalnego, przyznaie
decyzj^ admimstracyjn^ swiadczenie wformie posilku.

§2

1. Swiadczenie, oktorym mowa w§1przyshiguje nieodplatnie osobom i rodzinom jezeli
dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osob? wrodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego okreslonego wart. 8ust. 1w/w ustawy opomocy spoiecznej
2. Wprzypadku, gdy dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osobe wrodzinie
Co^, fayteri^ dochodowego, o ktorym mowa powyzej, lecz nie przekracza
20U/o tego kryterium odplatnosc zaposilek wynosi 50%.
3. Wprzypadku, gdy dochod osoby lub rodziny przekracza 200% kryterium dochodowego o
ktorym mowa powyzej odplatnosc za posilek wynosi 100%.

sdec<zneh6d ^"^ PrZyJmUJe Si<? d°ch6d v^™™^ wart. 8ust. 3-13 ustawy opomocy

§3

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele iDyrektorowi
Osrodka Pomocy Spoiecznej w Chorzelach.

§4

Traci moc Uchwala Nr 274/XXXIV/06/ Rady Miejskiej wChorzelach z dnia 28 kwietnia
2006r r. wsprawie zasad zwrotu wydatkow na swiadczenia pomocy spoiecznej wpostaci
posilku wnawiazaniu do programu wieloletniego - „Pomoc panstwa wzakresie dozywiania"



dla osob potrzebujacych z terenu Gminy Chorzele opublikowana wDzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

§5

Uchwala wchodzi wzycie po uplywiel4 dni od daty publikacji wDzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.


