
UCHWALA NR 111/21/18
RADY GMINY OSTRbWEK

z dnia28 grudnia20l8 r.

w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach
wieloletniego rzadowego programu "Posiiek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorza,dzie gminnym(Dz. U.
z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 ), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693), w zwiijzku z uchwala Mr 140 Rady Ministrow z dnia 15.10.2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rzqdowego programu „ Posiiek w szkole i w domu" na lata 2019-
2023 ( M. P. z 2018 r. poz. 1007), uchwala si$, co nast^puje:

§ 1. Podwyzsza sie do 150 % kryterium dochodowe, o ktorym mowa w art. 8 ust. I ustawy o pomocy
spolecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posrtku, swiadczenia pienieznego na zakup posHku lub
zywnosci albo Swiadczenia rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych osobom i rodzinom
wymienionym w uchwale Rady Ministrow z dnia 15.10.20l8r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rzadowego programu ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 spelniaj^cym warunki otrzymania
pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej.

§2. Traci moc uchwala Nr XXXII/223/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 10 lutego 2014 r. w
sprawie podwy±szenia kryterium dochodowego uprawniaj^cego do przyznania nieodplatnie pomocy
w zakresie dozywiania w formie swiadczenia pienieznego na zakup postfku lub zywnosci dla osob
objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania „ Pomoc pahstwa
w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwary powierza sie Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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