
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/181/2014 

RADY GMINY BANIE MAZURSKIE 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 17 ust. 1  pkt 3  i 14, art. 96 ust. 2  i ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) oraz art. 4  ust. 2  i art. 5  ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 

poz. 1172 z późn. zm.) 

§ 1. Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8  ust. 1  ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) do 150 % - do wysokości której nie żąda się zwrotu 

wydatków, uprawniającą do przyznawania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych realizowanych w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie Mazurskie.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/161/2006 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 10 lutego 2006 roku 

w sprawie warunków odpłatności za udzieloną pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Kokolus 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2014 r.

Poz. 485
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