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UCHWAŁA NR lim/mni
RADY MlEJsKlLlw GLINOJECKU

z dnia 29 lislopada mix r

w sprnwic zasad zwrnm wydatków w znkrrsie dużywianin w farmie pnsiiku, Świndcmnin pieniężnegn na
zakup posilku lub iywnnści nim a'wladmnia picniężnngn na Inkup puailku lnu żywnuści albo

świlducuin ruuowcga w push mdnklńwżywnaśviawych dh osób nbjętych wieloletnim ymgrumem
„ Posiłek w sszIci w damn" nn lula 2019-2on.

Nu podaluwle armi; usLZualawy Ldnlźl Bmarca l990mku osamonądzię gminnym ( 137 U 720ml.
poz. 994 z późn.an), anSó usl. z i usŁ 4 w zwiąLkll z an 41 pkl : uslawy z mna lz marca 20%, (› pumouy
spoleczllq( Dz U z 20m. poz ISOX z pó Zm.). w związku z uchwala Nr 140 Rady Minislmw : linia
H paźd7lerlllka 20le w sprawie usmmw mn wielalclniego pmglamu ., Posiłekw mul: l w dsl-nu" na lala
zolwoza (M P 7 2013! poz IDO7)„ Kada Miqska w Glinojcckuuchwala co następuje:

51.04Mępuje się Od zadania zwmul wydalków wm, c dwyviarl'la wtnrmle nonlku świndczelllu
pi=nięm=go na zakup po; ku lub zywnuścl, albo ŚwiaAclcnla r/cwowcgo w „sm. pladuklćw
zywnośclmvych dla nsób imuzin wymieniali, h w uchwala Rzad) Mimslm'w , dnia i; paźdlicmlkn ZOIXL
w sprawie ustanawianiaw elolmnlego progmmu „pps ek w sńmle . w domu" na lala zew-2023, jcicl'l dochód
osoby smummc gusmaamjacai. dochód nsoby w rodzinie lub dochód rodziny nie prmkracm lsqn/u RQICFI n
dochodowego. Okmśloncgo w an x lm | pkt l l 2 ustawy o pamncy Spolecznej.

52. im moc Uchwała Nr XXVI/ZSGHOM zdnia JOnycznla zolAmku wspmwic nklsślenm zasad
zwmlu wyddlko'w wzakmie dozywmnla w ron-nic posilku. świaducma plclllęznego na zakup pusulu lub
zywnaścl. ulbu s'madumma [wczuwegu w poilau pruduklów żywnościowych dla misia nbjętych wielolelnim
pmgmmem wspierania linansowgu gmin w „klacie dolywifmia ,. Yamen państwaw ukmsle dnzywlamu" ua
lala 20 MVZOZU

55. Wykonanie uchwaly powierza się BulmislrznwlMinsw lumlny Glinojwk.
@ 4. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w D7icnniku Unędowym Woluwęxlzlwn Mazowieckiego
2 Uchwala wchndzl w zycie z dniem l ›chlnla zmar.

Plizzwnll cz.1" „„
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quadnicnin
Podjęcie mniejszej uchwaly jaai koniecme z uwzgl nu uchwalenie pIZĘz Radę Mi io'w Uciiwaiy iir

mi zdnia lS pażdllermka zoix mku w cprawit uuannwiunia Wiclolcxnicgo rządowcgo programu "Posiick
w slkole iw domu" na lata NIE?-2023 um wsi.-iii zupaw *eu' zaspakajenia paosiawuwyoii polrmb
hymwylzh * mieszkańców Miasia iu y Giiiioieuir. UChWłńa ur 140 Rudy Mimslm'u zoiiiu
15 pauziemi a za ix roku wchodzl w zycie z dniem i siycznia za w roku jcdnocuśnic uchylając Usuwan-
nr zzi Rady Miniainiw zdnla m grudnia 7.013 roku Wsprawic uaianowicnia wwioluiniugo progi-num
wspierania finansowego gm"! wmkmsia duą/wianie! „Pomoc paiisiwa wzakresie oazywiania" na iain
20144021)

Nuiezy podkiuśine. ze w przypadku funkcjonowania „rowu dnzywiania w latach 20m _

znis obowiązywała takze klyterium dochndnwc w wy5„i50% kryicriuiii określonego w Uchwalc Nr
XXVI/ZSAIZOIA zdnia 30 siycznia 2014 roku w aprawiu podwyzsmnia kryianuiu duchodowegu
uprawniającego do pizymania niwdplaluej pomocy w „imie dozywianiz dla osób objętych pragamem
wielumnim „„Pomoc państwaw ukresie dozyWlanla" na lata 2014 , 2020
Jednak!» zgodnie zan.95 usl. ziisiawy opumocy spoiw/.w wydalki na maniu i pomuc meczowa

podlegają zwroiawi, jmii duchód na osabę wrodzlnic nsnby mbowxąmncj do zwmm wyonikuw
przekracm irryiariuin dnchndnw: Wiwieiio uśl4 przywołanego mykuiu usrawy rada gminy nkrcćla
mady 7Wrou| wydaikówa świadc'icniaz pomocy :polecznei.
Zgudniezśwgkazówkaml MRPiI'S w miesi: realizacji uoiiwaiy Rudy snów zoiiia 15 października

zoix r. w sprawie usliumwlemawieioiarniago rządowego mogla!!!" „po k w szkole iw domu" na iain
20I0~ 202304171 zoixr poz iami warunkiem oirzyiiiania przez gminę dolaqi zpiogramu na
iionnniiowanie pomOCy » formie pmilkw świadczenia pienięmego na mkup posiiku iub LyWnOŚCI «ibi»
Śniaouzania mcmwegn wpastan piuoiiiriow zywnnśclowych dla nsćb przamomiaoyca kryterium
dochoonwa. n kirirycii mowa w art z mi | cyiowaiioi usiawy, ao wysoknści 50% krylerlulu jest pizyyęma
pnw, gminę stosownej uchwaly nn podalixwie an.96 um Mławy, pcdwyamjąccj kwotę iryicriurn
dnchodnwcgc do 15m wysokości, klńrej ni:ma się zwrotu wyiiniirr'iw za miziaiony pusnek. xwiitdcmme
pieiiięuia na zakup posiiirn lub zywnnścl albo śwladczenla lmcmwcgo wposiaci pruniiiriuw
zywnm'c'iowych

Wobec powyzsmgo podjęc slosownej uchwaly jest uzasadniona

Spartą/(lula: 50>iń5kń [Erna

im . luiDJ(lun-4):IA-VOH-AFEZGVHWW nannniony Slmrul


