Uehwała filr XLV! l239 fta14

Rady Miasta Brzeziny
z dnie 24 styeznia 2a14

r"

w sPrawie okreŚlenia zasad zwrotu wydatków za śwladczeniaw zakresle

doŻYwiania udzielone W formie posiłku, świadczeniapieniężnego
na zakup
Posiłku lub ŻYwnoŚci albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
ŻYwnoŚciowYch dla osób objętych wieioietnim programem wspierania
finansowego gmin W zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art, 1B ust.Z pkt.15 ustawy z dnia B marca 1990 r.

samorządzie gminnYm (Dz. U z2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318)
art.96 ust.2

ust.4 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy społecznej (Dz.

o
i

U.

z 2a13 r, Poz. 1B2 i Poz. 509), w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrow
z dnia 10
grudnia 2013 r. W sPrawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania
finansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc państwa w zakresie
dozywiania,,
na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024) oraz z ań.5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o
ogłaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych
( Dz. lJ, z
2011r, Nrl97, Poz- 1172, Nr 117,Poz.676 iNr 232,poz.137B),
Rada Miasta Brzeziny
uchwala, co następuje:

§ 1, OdstęPuje się od

żądania zwrotu wydatkow za świadczenia w zakresie

dozYwiania udzielone w formie posiłku, swiadczenia pienięznego
na zakup posiłku
lub zYwnoŚci albo Świadczenia rzeczowego w postaci produktow
zywnosciowych dla
osob irodzin wYmienionych w uchwale Rady Ministrow z dnia 10 grudnia
2013 r. w
sPrawie ustanowienia wieloletniego pro9ramu wspierania finansowego gmin
w
zakresie dozywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dozywiania" na
lata 2014-2020
(M,P, z2013 r., Poz. 1024),jezeli dochod osoby samotnie gospodarującej
lub dochod
osobY W rodzinie nie Przekracza wysokosci 150 % kryterium dochodowego,
okreslonego w art.B ust.1 ustawy o pomocy społecznej,
§

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny,

§ 3, Uchwała wchodzi w żYcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wojewodztwa Łodzkiegg,f=m^oea 9d dnia 1 stycznia
2014 r,
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