
UCHWAŁA NR III(15)2018
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach  
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i  w domu”  na lata 2019 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 96 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 
i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) 
w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007), Rada Gminy 
w Dynowie uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia 
w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, o których mowa w  wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.

§ 2. W przypadku przyznania pomocy, o której mowa w § 1 nie żąda się zwrotu wydatków poniesionych na jej 
udzielenie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 
150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/154/2014 Rady Gminy Dynów  z dnia 7 stycznia 2014 roku 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”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dynów

Franciszek Pilip
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UZASADNIENIE

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. z 2018

r., poz. 1007) wprowadzono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji

zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.), tj. zapewnienie

posiłku osobom potrzebującym i dożywianie dzieci. Program umożliwia uruchomienie wsparcia

w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania

pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz kryterium

dochodowe w wysokości 150% kryterium , o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w

ustawy. Celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób

dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Decyzję

administracyjną w zakresie przyznania pomocy podejmować będzie GOPS w Dynowie. W związku

z tym przyznawanie pomocy, adekwatnie do założeń programu, koniecznym staje się podniesienie

wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby do pomocy jw. nieodpłatnie, z

jednoczesnym zastrzeżeniem niedochodzenia zwrotu poniesionych wydatków w przypadku

spełnienia przez beneficjenta pomocy warunku zwiększonego kryterium dochodowego.

Wejście w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów, powoduje iż z dniem 1 stycznia 2019r. traci

moc Uchwała Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia

wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, (M.P. z 2015 r., poz. 821 ze zm.), a co za tym idzie,

powstaje uzasadniona konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały Nr

XXVII(154)2014 Rady Gminy Dynów z dnia 7 stycznia 2014 roku 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” . Uchylenie ma charakter

zmiany porządkującej.

W tym stanie rzeczy, podjęcie przedmiotowej Uchwały staje się w pełni uzasadnione.
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Podstawa prawna uchwały:
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.):
Art. 18 ust. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: pkt 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: lit. h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji
przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Art. 18 ust. 2 pkt 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Art. 40. ust. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41. ust. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.):
Art. 8. ust. 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art.
91, przysługuje:
pkt 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 4611) zł, zwanej dalej „kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
pkt 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 3161) zł, zwanej dalej „kryterium
dochodowym na osobę w rodzinie”.
Art. 17. ust. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
pkt 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
pkt 14) dożywianie dzieci.
Art. 96. ust. 4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.
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