UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 17 grudnia 2018 r. r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508, poz. 1693) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej uprawniające do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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).
§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód
osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/390/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewody Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska
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UZASADNIENIE
Rada Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. ustanowiła wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 uchylając uchwałę 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 2013 r. Nr 221). Program „Posiłek w szkole i w domu”
zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Ze środków przekazanych w ramach Programu gminy mogą 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 ustawy o pomocy społecznej
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie świadczenia
pieniężnego jest podjęcie przez gminę uchwały podwyższającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej do poziomu 150 % kryterium dochodowego. Natomiast, w celu udzielania
z Programu pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
przekraczających kryteria dochodowe do wysokości 150% kryterium, konieczne jest podjęcie uchwały na
podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej podwyższającej kwotę kryterium dochodowego, od którego
nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych do 150%.
Zasadne jest, aby proponowane postanowienia uchwały Rady Miasta Świnoujście obowiązywały z mocą od
1 stycznia 2019 r., gdyż projekt uchwały zawiera korzystne regulacje dla osób uprawnionych do korzystania
z pomocy na dożywianie , a umożliwia to przepis prawa – art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).
Wobec powyższego, podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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