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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2008 r.

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

(druk nr 329)

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU

WIELOLETNIEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” (Dz. U. Nr 267,

poz. 2259)

Art. 6.
1. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których

mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo 2.

2. Rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc, o której mowa w
ust. 1.

<Art. 6a.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z

zajęć w szkole w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego jest głodne i
wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły udziela pomocy w formie posiłku,
informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy
społecznej decyzji administracyjnej.

3. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane przez ośrodek
pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły listy uczniów
lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

4. Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie może
przekroczyć 10% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach na terenie gminy
w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.>

[Art. 7.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy
ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.]
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<Art. 7.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania, z wyłączeniem pomocy określonej w art.
6a, mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące
udzielania świadczeń z pomocy społecznej.>


