Uchwała  Nr XIX/183/05
Rady Gminy w Gniewoszowie
z  dnia  03 lutego 2005 r.


                      w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy 
                      uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłku  oraz  zwrotu               
             poniesionych wydatków na ten cel w roku 2005.


                      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 , art.18 ust 2 pkt 15 i art. 41  ustawy z dnia        8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   / tekst jednolity  Dz. U. z 2001r.  Nr  142 poz.1591 z późn. zm  / oraz art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust. 1,4 i 5, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  12 marca 2004r.   o pomocy społecznej  /Dz. U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99, poz. 1001/  oraz  Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 19 października 2004r. w sprawie  szczegółowych  warunków  realizacji  w 2005r. Rządowego Programu  „Posiłek dla potrzebujących”,  Rada Gminy  uchwala  co następuje : 

                                                                         § 1 

1. Uczniom wymagającym pomocy w formie dożywiania  przyznaje się pomoc niezależnie  
    od sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów .

2. Pomoc w postaci posiłku przyznaje się w formie zakupu posiłku .

3. Przyznanie pomocy w formie zakupu posiłku  ze szczególnym uwzględnieniem  gorącego 
    posiłku następuje na wniosek :
    a/ rodziców 
    b/ opiekunów ucznia 
    c/ pracowników socjalnych GOPS 
    d/ dyrektora szkoły / przedszkola / do której uczęszcza uczeń , 
    e/ innej osoby posiadającej informację o głodnym uczniu . 

                                                                       § 2 

              W  zależności od sytuacji materialnej rodziny  ucznia  ustalonej  zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy  o pomocy społecznej  ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za przyznaną  pomoc  w formie dożywiania uczniów  :

1 .przy dochodzie do 150% kryterium dochodowego   - przyznana pomoc jest nieodpłatna 

 2 .przy dochodzie powyżej 150% kryterium                 - zwrot 100%  wartości posiłków

   
                                                                      § 3

                W przypadkach gdy żądanie zwrotu wydatków na zakup posiłków w całości lub w części stanowiłoby  dla osoby zobowiązanej  / rodziny ucznia lub opiekunów  /  nadmierne obciążenie  lub niweczyłyby  skutki udzielonej pomocy  można odstąpić od żądania zwrotu tych wydatków  . Decyzję o odstąpieniu od żądania zwrotu poniesionych wydatków podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  na podstawie ustaleń wywiadu środowiskowego  przeprowadzonego w rodzinie ucznia  przez pracownika socjalnego  GOPS .

                                                                     § 4

                Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie 

                                                                     § 5

                Uchwała podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i wchodzi w życie od  dnia  ogłoszenia z mocą  obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2005 roku  

                                                                    § 6 

                Traci moc obowiązująca uchwała nr  XI/116/03   Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia 29 grudnia  2003 roku w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu poniesionych wydatków na ten cel  w roku 2004.  



Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś








