
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/367/14 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 30 stycznia 2014 roku 

w sprawie podwyższenia do 150 % kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na 

świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96  

ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

2) Osoby, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie posiłku, a więc osoby samotne, 

w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne, dzieci oraz uczniowie w trakcie trwania nauki w szkole, 

w rodzinach których dochód na osobę w rodzinie przekracza 100 %, a nie przekracza 150 % kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1, 2 ustawy o pomocy społecznej, otrzymują posiłek lub 

świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności bez konieczności zwrotu należności za udzielone świadczenie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jacek Wawro 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lutego 2014 r.

Poz. 753
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