RABĄ fi§,,t{NY

ŁAN{ĘTA

UCHWAŁA NR vIIl45/2019
Rady Gminy Łanięta
z dnia 21 lutego 2019 roku

w sPrawie okreŚlenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów ż}.wnościowychw ramach
wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu,, na
lata 2019_2023
Na Podstawie art. 18 ust, 2 pkt, 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r.
o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432,2500),
art. 8 ust. 2
i art, 96 ust. 4 uStaWY z dnia 72 marca 20Oa r. o pomocy społecznej (Dz. LJ. z 2Ol8
r. poz.
1508, 1693 i 2192,2354 i 2529), w związku, uót*ułąNi tło Raiy
Ministrów z dnia 15
PaŹdziemika 2018 r. w sPrawie ustanowienia wieloletniąo rządowegó programu ,,posiłek w
szkole i w domu" nalata2}19,2023 (M. P. z2018 r. pJz. rcful naaa
cńiny w Łaniętach

uchwala, co następuje:

§ 1, Nie Żąda się zwrotu wYdatków na pomoc w zakresie d,ożywianiaw formie posiłku albo
Świadczenia rzęczowego w postaci produktów żywnościo!\Tchdla osób
i rod,zin, którym
Pr_zYznano wYŻęj wYmienione świadczęniaw ramach wieloletniego rządowego proglamu
"Posiłek w szkole i w domu" nalata 2019-2023, jeślidochód osoby iu-otni" goipołar,i.lące.1,
dochód osobY w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości
150% kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o potnocy społecznej.

§ 2, Traci moc uchwŃa YIl37l2O),9 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 2019 rcku
w sPrawie okreŚlenia zasad zwrotu wydatków w zakręsie łozywiania w ro'rmle posiłku
albo
Świadczenia tzeczowego w postaci produktów żyrłmościowychw ramach
wieloletniego
rządowego programu,,Posiłek w szkole i w domu'' nalata2019-2023.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się

Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 5, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewódz tw a Ło dzkiego z mocą obowiąuj
od
1
sty
Jznia 20 1 9r.
ącą

PRZEWODNICZĄu Y
RADY G}lINY
nOł.
Artui Rędzikowski

