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UCHWAŁA NR II/23/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie
dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994)1), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 14, art. 96 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)2) Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla
osób wskazanych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjętym uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
§ 2. Nie żąda się zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne udzielone w formie pomocy rzeczowej lub
posiłku, przyznane osobom wskazanym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., jeżeli dochód
stanowiący podstawę ich przyznania, nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/335/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie
dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 247).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim.

1) Dz.U.2018.1000;
2) Dz.U.2018.1693

Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim
Bartłomiej Czaki

