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UCHWAŁA NR immuis
RADYMIEJSKIEJW GLINOJECKU

7. dnia 29 iisioiiaiia zm 3 |

vi sprswis podwylun kr :eriiiiii ducnudowsgo iiiirsisiiisjqcogii do przylnlnil pumocy w mhm—sie

dozyw'uiisdll «sób abjętych Wieluklllilllprogramemwpisani. fluxnsnwcgn giiiiii w linkusie
dozywiiiiiiii .. Pnsikkw sziiiiie iw iiiriiiii" ri. isis 2019-2023.

Na Wosia-„io an. ix usL 2 pki is uuuwy z dnia a mama 1990 i, o soiriorzqiizio gminnym ( Dz U z zoix „
poz. 994, z pozii mi ), m & ILSL ; usiawy z dnia iz mama znow, 0 pomocy spolccmq
( Dz U z ZDiXL . poz isux. z póżn. zm.), w [wią7ku 7. iiciiwsią Ni MG Rady Ministrów z iiriio
is paidncrnika zm Xn w sprawie iisiarioWio 'a Wisioisinisgo programu „ Fosiiok w molo i w domu" mi iana
ZOI 101: (M F. 1 ZOISr, poz mm), Rada Miejska w Glinujeckii iiciiwais cn rissrępiiie,

gi. Podwyuza się dn 15% krylcrillm docliodnwc. oklćrym mowa w m.siisi i. pki i iz iisiowi
(› mmocy spolecmej dla celów pnymuwan'ia pomocy w iorriiis pasma siridiiczeiiis pii unego na zakup
posiikii |ub zywności albo świadczenia rzeczowego w pusmcl pmdukiów zywnościuwych dia (vsńh iioiiziii
wymioiiiiiiiycii w iioiiwaiio Rady Minislrów zdnis 15 pazdziernika ZOlBr. WSmeic iisiaiioWieriio
Wieloiciniogo prngrnmu ,. Posiłekw smak i w damn" na ma zol—nim ( M. P. zzui sr., poL l007)

SZ. I'ma; moc Uchwała Nr XXVI/2540014 Rady M = s =] w Glinthcku z d 30 slycznia 2014 roku
wspmwie deyzszznia krylerinm dnchndnwegn iipiiiwrii air/ego do przyznania nimooiiiiiio pomocy
wzakresie dozywianin wroiiiiis posiiku, świadczenia plon znego rii mkup posiikii iiio zywnnści „imo
świadczvma rmcmwego wpusmci pradukrów Lywnościowych ini osob obiętych wiclnlclnim pmgmmem
wspierania finansowego gmin wuhesie dczywinnia „Forum: pam-„a wzakresie iiozywisriii" na iari 2014-
7,020

55. Wykoiioriis uchmaiy powiem; €]; Burmisllmwi M' ' Gminy Glinojeck

54 I Uchwala podlega Dglusmlliu w mii-miikir Urzędowym Woiowo'iiziwa Mamwieckiega

:. Uchwnio wchodzi w zycio z iiiiierri I siyomia zoi9i.
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meo do swiadcza—n z pomocy spoiocznci nizysliiguic mubum i rodzinom, Jezeli dochoil osoby sarnoinie
gospodumjącej liilr dochod na osobę o roiizinic nic przekracza kryterium dochodowego, o klorym umwa
odpowiednio wana osci. pki i i 2 iisrawy opomocy spolcczirel l<ryicrioca io od dnia | pazdzierniia
ziiix r. sianowią kwoty 70I.0(] zl dla osoby samoinic gospodarującej oraz 52mm zl na osob; w rodzinie

(m7ponądzxme Rady Minisirow zdnia ll lipca mix r w sprawie zweryfikowanych kryieriow
uoclionowyclr oraz kwot swiaocrsri pieniężnych pomocy opułecmcj) Rzadowy program norariowiony
uchwala Nr 140 Rady Minisirow zrin lSpaŻdńel-mkn zolsr. wapmwic iisionowicma wiclolsiniogo
mldnwsgo programu „Posiłekw szkole i w domu" na lara ZUW , 2023 (M.Rz 2013r poz 1007) przcoidojc
odzielanic wspania w mmsic dozywrania osohom spclniaiacym kryleriurn w wysukuślzl 50% kryterium,
oiriorym mowa wana usiawy opomo , apolcczrlcj Zgndnle zc wakazowkarni Mmlsterslwa Rodziny
Pracy anIityki Spoleczacy w zakr realiucii Uchwaly Rady Minisnow z onia l5 października mili r
w sprawic osianowrenia wiclolcinicgo Wądnwegn programu „.liosilck w szkole IW domu" na lara znin ›

2023(M„PL zolxr pozs iami zgodnie cm x iiciz iisiauy opomocy spolocznei, gmina mozc odziclac

Wspakla wfnrmie świadczenia pieiriezncgo ira mkup posiikii, swiadczcnia picniccnego na zalrup posilho
loo 7yWn sci albo swiadczcnia moczowego w posiaci produktów ›ywno, rowych osubom spciiriaiacym
kryterium dochodowc w wysokości mov/a kryterium Iylko w pnypriilku uchwalenia przez graiac wosnwnq
uchwaly podwyżsmjęccj krylemlm dochodow do logo poziomu
Zgodnie zan 17 iisi. l pkl : i 14 iisrauy o pomocy :polecmci do zadan wlasnych gminy o charakicrzs

obowiązkowym nalezy zapcwnisnic pmilku osobom rego pozbawrorrym oraz dozywiania dz ci Nalczy
podhreslic, zc wpr-zypadiro funkcionowanra programu dozywiaaia wlacach zem zolxoooiorazywalo
takze kryieriom dochodow: wwys 50% kryisrrom określonego w Uchwale Nr xxvmsmam w ›pYawlc
podwytsmnin kryl m dochodowego uprawniającego do pnwnania nieodplaincj pomocy w zakrasrc
duzyvllulld dla osob obierych programom wiclolcinim „pomoc podsiwa wxlkresl: dozywiani na lala

zela 2020. wmam zinidira syiiiacia dochodowa izyciowa osoo irodzin korzystających / W<pmch1

sysicrnii pomocy sporccznej pedwytszenle do l5u% kryloriiini dochodowego wzakresie dozyWiania
w[amlie świadcxerlih picniczncgo na zakup posilku lub zywności ulaiwi oraz uskulc zni dzialalnosc
zapobiegaiacą rouzierzaniii sie obosiwa aiakze umozliwr osobom imdzinom zaoc cwnlc poiizco
zywroniowych

Woosc powyzsugo podjecie slosowncj uchwaly icsi nmsmlnmm:

Spmządzlh: Snsimka Teresa. KierownikMGOPS w Glinojecku
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