UCHWAŁA Nr XLVI/645/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/295/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego
2008 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
w zakresie dożywiania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.
984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z
2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z
2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173,
poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420), art 17 ust.
1 pkt 14, art. 48 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175, poz. 1362), w związku z art. 3 pkt. 1 i art. 5 ust. 1, art. 6
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267, poz. 2259, nr 225, poz. 1487) Rada Miejska
w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XX/295/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie
ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 skreśla się.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na pomoc w formie dożywiania podlegają zwrotowi w zależności od dochodu w
rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku Część
wydatków
na
do dochodu określonego w ustawie, podlegające zwrotowi w %
wyrażony w %
do 150 %
bezpłatnie
powyżej 150 %
100 %

świadczenia

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

