
Załącznik Nr.l^do Protokołu Nr 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia...Al  .:P. ■

Uchwała Nr X/92/07 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 18 października 2007r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia 
przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów w 
stołówkach szkolnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym 
(tj. z 200lr. Dz.U Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.8 ust.2, art.17 ust.l pkt 14, art.96 
ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.nr 64 poz.593 z 
późn.zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale nr XXVII/228/04 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie 
zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych § 1 otrzymuje 
brzmienie:
„.1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie gorącego 
posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się poniżej 200% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie 
” szklanki mleka” , jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się poniżej 200% 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na 
świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania 
uczniów w stołówkach szkolnych

W uchwale Nr XXVII/228/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków przeznaczonych 
na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy, w odniesieniu do dożywiania 
uczniów w stołówkach szkolnych w § 1 Rada Gminy odstąpiła od żądania zwrotu wydatków 
poniesionych na pomoc w formie gorącego posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest 
wyższy niż kryterium dochodowe określone w § 8 ustawy o pomocy społecznej, lecz nie 
przekracza 200% jego wartości. Mając na uwadze dobro dzieci, zabezpieczenie ich przed 
głodem i niedożywieniem zasadnym było rozszerzenie formy dożywiania o szklankę mleka. 
Obecnie o pomoc w postaci szklanki mleka zgłaszają się rodziny rolników, gdzie dochód 
przekracza kryterium uprawniające do przyznania pomocy, jednakże rodziny te borykają się 
z wieloma problemami takimi jak chociażby długotrwała choroba czy alkoholizm. Zasadnym 
byłoby w takich przypadkach odstąpienie od żądania zwrotu wydatków poniesionych na 
pomoc w formie szklanki mleka.
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