
                                            UCHWAŁA NR XVI/ 64/2004
                                          RADY   GMINY   CISEK
                                                       z dnia 23 lutego 2004r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach
zada� własnych w zakresie do�ywiania uczniów w 2004r.

       Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej
/Dz.U. Nr 64, poz.414 , z 1998 r. Nr 106, poz.668, Nr 117,  poz.756 i  Nr 162,  poz.1118 i
1126,z 1999 r.Nr 20,poz.170, Nr 79,poz.885 i Nr 90,poz.1001, z 2000r. Nr 12 , poz.136 i  Nr
19 , poz.238 i z 2001r. Nr 72, poz.748 ,Nr 88,poz. 961, Nr 89 ,poz.973 , Nr 111 , poz.1194,
Nr 122 , poz.1349 i Nr 154 ,poz.1792,  Nr 7, poz.79, Nr 44 poz.389, Nr 122 poz 1143, Nr 128
poz.1176, Nr 135 poz.1268 z 2003r., Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966
Rada Gminy Cisek uchwala co nastepuje :

§ 1.
Uchwała okre�la zasady zwrotu wydatków poniesionych przez O�rodek Pomocy Społecznej w
Cisku na do�ywianie uczniów, je�eli dochód na osob� w rodzinie ucznia przekracza 100%
kryterium dochodowego, okre�lonego zgodnie z art.4 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o
pomocy społecznej.

§ 2.
Ustala si�, �e w przypadku, gdy dochód na osob� w rodzinie ucznia przekracza warto��, o
której mowa w §1, przyznany zasiłek podlega zwrotowi w cało�ci lub w cz��ci w wysoko�ci i
terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej.

§ 3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art.41 ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy społecznej, kierownik O�rodka Pomocy Społecznej mo�e odst�pi� od
��dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków.

§ 4.
�wiadczeniobiorca obowi�zany jest do zwrotu otrzymanego �wiadczenia jednorazowo lub w
ratach miesi�cznych.

§5.
Ponowne przyznanie �wiadczenia mo�e nast�pi� po całkowitej spłacie otrzymanego wcze�niej
�wiadczenia.

§ 6.
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym
Województwa Opolskiego.

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
  /-/ Paweł Ryborz


