Uchwała Nr IV/26/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 12 marca 2003 roku



w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia uczniów


	Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 1998 roku Nr 64 poz.414 ze zmianami: Dz.U.Nr 106 poz.668, Nr 117 poz.756, Nr 162 poz.1118 i poz. 1126, z 1999 roku Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz.885 i Nr 90 poz. 1001, z 2000 roku Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238 oraz z 2001 roku 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, z 2003 roku Nr 7 poz.79/ Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

1.	Świadczenie w formie gorącego posiłku przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2.	Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej.
3.	Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację rodziny.
4.	Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej każdorazowo określa sposób i miejsce realizacji zwrotu kosztów świadczenia.
5.	Świadczenie przyznane rodzinie, w której dochód przekracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej podlega zwrotowi.
6.	W uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu części lub całości kosztów przyznanego świadczenia oraz ustalić okres zwolnienia. Przez uzasadnione przypadki należy rozumieć w szczególności zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, wzmożone wydatki na leczenie, trudną sytuację życiową.
7.	Okres zwolnienia z odpłatności powinien być uzależniony od sytuacji, z powodu której nastąpiło zwolnienie z odpłatności.


§ 2

1.	Miesięczna należność z tytułu odpłatności za posiłki jest wpłacana na konto Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem szkoły, w której uczeń otrzymuje posiłek.
2.	Należność może być wpłacana również bezpośrednio na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej.
3.	Należność, o której mowa w ust. 1 i 2 winna być uiszczana z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono pomocy w formie dożywiania uczniów.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa


§ 4

Traci moc :

Uchwała Nr XXXVIII/235/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy, w odniesieniu do żywienia uczniów.


§ 5

1.	Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2.	Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
mgr Jan Oleksów

