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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekroczenie uprawnia do
otrzymania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu, bez obowiązku zwrotu wydatków
poniesionych na te świadczenia
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,
z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. podwyższa się kwoty kryteriów dochodowych,
których nieprzekroczenie uprawnia do otrzymania świadczenia niepieniężnego w formie posiłku albo w postaci
produktów żywnościowych, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, bez
obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia:
1) osobie samotnie gospodarującej – do 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
2) osobie w rodzinie – do 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej,
3) rodzinie – do 150 % kryterium dochodowego rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy
o pomocy społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 3. Traci moc Uchwała nr 348.XLIV.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekroczenie uprawnia do otrzymania
pomocy w formie świadczenia niepieniężnego w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, bez obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały 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, wprowadzono program, którego moduły 1 i 2 mają na celu zapewnienie posiłku dzieciom,
uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub
niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy między innymi w formie
posiłku lub w postaci produktów żywnościowych.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu, gminy mają udzielać wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa
w art. 8 tej ustawy.
W związku z tym, iż uchwała Rady Ministrów nie jest źródłem prawa, dla realizacji założeń
powyższego programu konieczne jest uregulowanie w stosownych aktach prawa miejscowego
warunków programu, które wykraczają poza normy przyjęte w ustawie o pomocy społecznej, tj.
dotyczące wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania pomocy
przewidzianej programem. Podstawę prawną do wydania niniejszego aktu stanowi art. 96 ust. 4
ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej takie jak pomoc rzeczowa i posiłki,
będących w zakresie zadań własnych.
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