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Poz. 783

UCHWAŁA NR XXXVI/423/2014
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych.
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182
i poz. 509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych udzieloną w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym
się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej
"ustawą", w szczególności: osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym:
1) objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby
w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy;
2) nieobjętym programem określonym w pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby
w rodzinie lub dochód rodziny wynosi powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Masłowski

