
UCHWAŁA NR III/14/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.), art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), 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" na lata 2019 - 
2023 (M.P. poz. 1007), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku i żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIV/344/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie 
podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania 
w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
na lata 2014 - 2020. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z umową obowiązującą od 01 stycznia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Id: D109C11E-E716-4D4F-89CC-D7647EC825D2. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej -
Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w  wieloletni rządowy
program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007), przewiduje udzielanie
wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium,
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Podwyższenie kryterium dochodowego do 150 % jego wartości poprzez podjęcie niniejszej uchwały
pozwoli objąć przedmiotowym wsparciem osoby i rodziny, które wymagają tego rodzaju pomocy, a ich dochody
nie pozwalają na udzielenie nieodpłatnego wsparcia w formie posiłku na zasadach określonych w ustawie
o pomocy społecznej.

Zgodnie z § 4 uchwały 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r., traci moc uchwała nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2015 r.
poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138), zatem zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Małgorzata Siemińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
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