
Uchwała nr IIIFHSSEMS
Rady Gminy Dpinugńra Górna
1 dnia 23.03.2005r.

w sprawie szczegńluaych zasad i trybu udzielania pnmncy w farmie
dużywiauia w 2005r.

i—Ja podstawia arUE uat.| Ustawy z dnia 3 marca ]00i'łr- n snmnraądaie
gminnym iDŁiJ . Nr. [42 a 2001r. PUEJSQI : późniejsaymi kmianamif, an. [? nati
pini i 14 , 5111.43 usm, 4, 5 ] 5111.90 ust.2 i 4 Ustawy :: dnia [2 marca 2004r. ::
pmnnny spalinami-„j «"Da-':-LLHLIfi-il pnajFIi ?. nii-in- aminnami # w związku E
RDEPDI'EELdEEniEm Rady Ministrów z dnia [0 paźdainrnika 2004r. w Sprawie
aacaegć-łnwych warunków rnaiiłacji w 200512 Rłądnwegn Primugmmu E'nsiłak. dla
pnirzebująnynh «Dz.U. Mr.EEE, pna. 2303" Rada Gminy uchwala. un następuje:
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Upnważnia Się Kinrnwnika Ciminnngn Dśrndka Pnrnuny Sprawa:-naj w Upinngńme
Górnej dn udaieiania pnmncy w farmie pnsiiku dłiecinm i nanhnm tagu

_ pnabaxufinnym ze śrndknw właanyuh gminy uraz. dntncji ceinwej przemacmnnj na
ciniinansnwanic nadań własny-uh gminy w Ealimsiu dniywiania-
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Ualaln się następujące Ensady pnmnny w farmie pusiłknw:

]- am: w in:-miu pn:-simm za: manngi-inym uwzględnianiem pnsiłku gurąc-egn
mnie być prEyZnana heapłatnie uczninm szkół pndstawnwych i gimn.-injnw,
salinł pnnadginmaajainych, daiecinni młndszym nie nbjętym nbnwiąakium
srkninym. nanbnm starym, churym i niepeinnspmxmym, który:-h dnchćd na
mantrę w rndainie lub duchnd usuby sai-namie gnapndamjącej nie pmekracm
150% kryluriurn dnuhndu nkmślunagn w art-!i lis-:LI ualuwy r. dnia I2 marca
20041: a pnrnnny SpDiECEHEj piaty jednncananym uyalapianiu nn najmniej
jednegn ?. pnwndńw wymienianych w art.? pluł—] 5 LL'iiHe' n nnn-muy
tipiałunanuj lub innych nkaiiaannści imaaaiininjących prryznanie palanty.
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W pmypadlcu braku mażliwasci aapewnieaia pasiłku lub gdy prayananie
pamacy w farmie pasiłl-tu hyłahy nie usasadniane za uwagi na sytuację
asahista Iuh radainna, ma:-te być prayanana p-amac w farmie aasiłitu
celawega : praeanacaeniem na aakup pasiłku lub :Ływnaści gdy spełniane
hig-dą wamnki akrcślane w ust.1-

3- W pray-padku gdy dachad na asahę w radzinie przekraczy 150% kryterium
dachadawega akreślanega w art.3 ust.] ustawy a pamacy spałe-ca:nej_~
udzielenie pamacy w tieia pasiłku maa-3 adhywanf: się na zasadach IWTB-tu
pt:-tea nabicie w aałuści paniesianyeh wydatków.

4- W uzasadnianych praypadl-tach Kierawnik Ds'radka na padstawie art.ID=1-
ust.-4 ustawy a pamacy spałecanej1 maże adstapić ad żądania awratu
wydatków paniesianyc-h na pamac w farmie pasiłku lub zasiłku celawega a
praeanacaeniem na zakup pasiłku.

:. Praysmanie pamacy w Fannie pasiiku lua aasiłltu celawega a
pmeanacaeniem na zakup pasiłl-tu lub żywnaśc-i następuje na wniasek
aalnteresawanega, radzieaw. apiel-tunaw prawnych. radaicaw zastepcaych,
pracawnika sacjalnega+ dyrełctara sakały lub innej asahy, aa agada asahy
sainteresawanej„
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Zasady awratu wydatków paniesianych na pamac w farmie pasiłltu ]uh ..tasiłltu
celawega na EaI-tup pasiłlcu lub aj,-"wnaści :

'IJachad na asahe a uwagladnieniem wys-same zwratu świadeaeń w
kryt.:iachadawega : a_rt.Er ust.] ustawy aależnaści ad dachadu w %

”na pamacy spałecanej

da- 1 50% nieadpłatnie

pawy'aej I 50% ad płataie ] WPHI:

54

1tilfyitananie uchwały pawiana się Wójtawi Gminy.
gS

T.Jchwała wehadai w życie Z dniem padjecia.


