
UCHWAŁA NR XXIV/ 142 / 2004 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 8 września 2004 roku. 

 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów zerowych. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 14 i art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
1.Pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
oddziałów zerowych przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej 
rodziny lub opiekunów ucznia.  
2.Pomoc przyznaje się w formie zakupu posiłku na wniosek rodziców ucznia, 
opiekunów prawnych, także dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola, 
wychowawcy klasy, pracowników socjalnych. 

§ 2 
 
 
Rodzina ucznia, której dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego 
określonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, ma prawo do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w 
szkole  nieodpłatnie.  

§ 3 
 
 
1.Rodzina ucznia, której dochód przekracza 200 % kryterium dochodowego 
określonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, zobowiązana jest do zwrotu kwoty związanej z wydatkami 
poniesionymi na pomoc w formie posiłku w wysokości 100 % kosztów posiłku 
jednego ucznia oraz opłaty stałej. 
2.W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 
udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne 
obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby 
zainteresowanej, może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części.  

§ 4 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska 

§ 5 
 
 
Traci moc uchwała Nr XXXV/360/2002 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 
czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w 
dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

§ 6 



 
 
1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku. 
2.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Brzesku. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb 
 


