UCHWAŁA NR VIII/50/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r.,
zm: poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 96 ust. ust. 2, ust.4 ustawy
z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. zm: poz. 1508, poz. 1693)
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" (M.P. z 2018, poz.1007) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/34/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023 § 4. otrzymuje brzmienie ,,Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2019 r.’’.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
Wojewoda Łódzki pismem znak PNIK-I.4131.172.2019 z dnia 1 marca 2019 roku Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi zgłosił uwagi do Uchwały Nr IV/34/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Zastrzeżenia organu nadzoru budzi zapis stanowiący, iż powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała jest
aktem prawa miejscowego, zatem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Należy zaznaczyć, iż aktualnie znajdują się w obrocie prawnym decyzje administracyjne, których moc
obowiązywania skutkuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
Na mocy tychże decyzji strony nabyły właściwe im uprawnienia i świadczenia, dlatego też z punktu
widzenia powszechnego interesu publicznego i słusznego interesu obywateli, wprowadzona zmiana jawi się
jako słuszna i konieczna.

Id: 2A6BCC66-B1B4-46D1-9A29-AB5356722233. Podpisany

Strona 1

