Uchwała nr XVIE/ L23l2ooa
Rady Gminy Dobrzeń wielkt
z dtlia 27 marca 2OO8r.
w sprawie okteślenla warunków odpłatnościżą pomoc w zakresie doż5rwiania
Na podstawie art. 5 ust. 2 ofaz ait' 6 ust. 2 usta\ły z dnia 29 grudnia 2oo5l.
o ustanowieniu programu wieloletniego
państwą w zakresie dozyv.iarria,,
"Pomoc
(Dz.U. NI 267, poz. 2259), Rada Gmiły Dobrzeń
Wielki uchwa1a,co następuje:
s 1. Pomoc w zal<resiedoż,'wiarriaudziela.na jest osobom i rodzinom, o
których mowa w afi' 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2oo5r. o ustanowieniu
q.oq.Tu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zal.resie do:zJĄMiania'odpłatnie, jezeli
dochód osoby samotnie gospoda]rujacejlub dochód na osobę w rodzkrie pTzekracza
200% kr}telium dochodowego,o któĘ.m mowa w art.8 ust' 1plć 1i 2 ustawy o
pomocy społecznej.
5 2. Warunki odpłatnoŚci za pomoc w zatiesie dołvriania w zależ1ościod
wysokoŚci dochodu określaponiższatabela
Tabela - odpłatnoścl za dożywlanie
KĄrterium dochodowe osoby samotnie
gospodaruj ącej lub kĄ'te.ium
dochodowe na osobę w rodzinie,
okleślone zgodnie z art' 8 ust.1 pl.t 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej

wysokość odpłatrości w 7o ustalona od
wartości posiłku

do 2OOok
powyżei 200% do 300%

nieodplatnie

powvżei 3oovo

50Ó/Ó
100%

s 3' 1' w szczególrrie uzasadnionych prz}pądkach na vlr-fosek osoby
zainteresowanej lub pracownika socjalrrego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający
świadczenie fioże zosŁać zwolniony z opłat W}nikających z tabeli, z'rł'aszcza jężeli
żąd'aiie z,ŃroŁ:u świadczenia opłat stanowiłoby d1a osoby zobowia3anej nadmielne
obciążeni'e lub niwecąyłoby skutki udzielonej pofiocy, zarłłaszcza w następujących
sJrtuacj ach I
1) wielodzietnoŚć: troje lub więcej dżeci,
2) samotne wychowywanie dieci,
3) konieczrtość ponoszenia duĄch wydatków w stosunku do dochodów rodziny
na koszty leczeaia i rehabilitacji,
4) Dczęsfczarie dzieci do szkół specjalrrych i specjalnych ośrodków szkolno
wychowawczych ofaz specja'lnych ośIodków opiekuńczo - $rychowawczyc}r,
5) niepełnosprawnośćwystępująca w rodzinie'
2' DecyzJe w sprawie zwolnienia zE T"'lroŁ.o kosftów
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
s 4. wykonanie

podejmuje

kierownik

uchwaty powielza się wójtowi Gminy'

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
s 5. Tlaci moc uchwala nr lXl55l2oo7
3I r^aja 2oo7t ' w sprawie określenia warunków odpłatności za fornoc w za}'esie
doż,'wiania.

s 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dżenniku Uizędowf.m Województwa
opolskiego i wchodż w życie po upływie 14 dni od dniajej ogłoszenia.

