UCHWAŁA NR XXV/253/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz.
594 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 36 pkt. 1 lit. c, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie
pieniężne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Uzasadnienie
Z dniem 31 grudnia 2013 roku zakończył się okres obowiązywania ustawy z dnia 29 grudnia 2005r
o ustanowieniu programu wieloletniego„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259 z późn.
zmianami).
W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów Uchwałą nr 221 ustanowiła wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P.
z 2013 r., poz. 1024).
Jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze
obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 (tj. zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym
oraz dożywianie dzieci) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (dz. U. z 2013r, poz. 182 ze zm.).
Program ma być realizowany w latach 2014 – 2020 i obejmuje swym zasięgiem wszystkie województwa.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania określony w w/w uchwale jest realizowany na zasadach
ogólnych ustawy o pomocy społecznej, a to oznacza, iż prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie
z powołaną wyżej ustawą o pomocy społecznej, przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty:
542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r., poz. 823).
Wobec powyższego od stycznia br. Kierownik tutejszego Ośrodka realizuje w/w program na zasadach ogólnych,
a zatem programem objęte są osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Przechodząc na grunt wspomnianej ustawy, w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest podniesienie
kryterium dochodowego do 150% dla świadczeń pieniężnych, w zakresie zasiłków celowych (zasiłek celowy na
zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjętych uchwała Nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013 r.).
Podstawą prawną do podniesienia kryterium dochodowego jest art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w myśl
którego rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniające
do zasiłków okresowych i celowych.
Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało
także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy
z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 – 2013, obecnie
bez kontynuacji.
Wobec powyższego, mając na uwadze dobro społeczne, a przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży, proponuje
się podwyższyć do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Pozwoli to objąć przedmiotowym Programem osoby i rodziny, których dochody nieznacznie przekraczają
kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, a które do końca 2013 roku były dożywiane.
Ponadto przyjęcie takiej uchwały jest konieczne, aby otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa na zasiłki
celowe dla osób przekraczających kryterium dochodowe,o którym mowa wyżej.
W §4 proponowanej Uchwały zaznaczono, ze „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego
2014 roku”
Proponowana data obowiązywania ma na celu słuszny interes obywateli, ponieważ pozwoli objąć pomocą
w formie zasiłków celowych (zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjętych uchwała
Nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013 r.)osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowego
określone w ustawie, od początku lutego br., a nie z dniem podjęcia Uchwały lub po upływie 14 dni od dnia
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co może przedłużyć możliwość
przyznania pomocy do następnego miesiąca, czyli do marca br.
Warto zaznaczyć, że program jest zgodny z horyzontem czasowym Strategii Rozwoju Kraju 2020 i wpisuje się
w obszar strategiczny Strategii Rozwoju Kraju dotyczącej spójności społecznej i terytorialnej, w celu III.1
„Integracja społeczna” kierunek III.1.2 „Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych”.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest zatem programem wieloletnimw rozumieniu art. 136 ust.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938), który mówi:
„Programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę
Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Rada Ministrów, ustanawiając program,
wskazuje jego wykonawcę”.Koordynatoremprogramu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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