
UCHWAŁA NR 42/V/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 24/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 9941) z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
( Dz. U. z 2018 r., poz. 15082)  z późn. zm.) oraz  w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy zapis: ”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w zw. z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą 
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Gminy w Słupnie 
uchwala, co następuje:” Zastępuje następującym zapisem: 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz  w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Gminy w Słupnie uchwala, co 
następuje:”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno.

1) Zmiany do tekstu jednolitego ww. ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i poz. 2500.
2) miany do tekstu jednolitego ww. ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2354, 2529 oraz w Dz. U. 

z 2019 r. poz. 271.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i podlega 
podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Słupno oraz 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka
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