
PROJEKT 

UCHWAŁA NR … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … r. 
 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu do Uchwały 

Nr 28/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019r. dotyczącej ustalenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku  celowego na zakup posiłku 

lub żywności oraz 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 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

W uzasadnieniu do Uchwały Nr 28/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej 

w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku  celowego 

na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 prostuje się oczywistą omyłkę zaistniałą w 10-tym wierszu od 

góry uzasadnienia wymienionej Uchwały gdzie wpisana jest błędna kwota „529 zł”, a powinno 

być „528 zł”. Tak więc, zastępuje się liczbę 529 liczbą 528. 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        

        Przewodnicząca 

            Rady Miasta Milanówka 

                 /-/ 

        Janina Moława 

 

  



UZASADNIENIE 

Podczas wpisywania kwoty kryterium dochodowego zmienionego – 1 października 2018r. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie weryfikacji kryteriów 

dochodowych oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej – jest kwota 528 złotych na osobę 

w rodzinie. 

W Uchwale 28/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019r. zaistniała oczywista 

omyłka pisarska, bowiem wpisana została kwota 529 złotych zamiast 528. 

Z tego względu należało postanowić jak we wstępie prostując oczywistą omyłkę pisarską. 


