
                                          UCHWAŁA   Nr ……./….../2014                    Projekt 

    RADY GMINY ŻABIA WOLA 

 z dnia ………  czerwca 2014 r. 

 

w  sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy 

oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób  objętych wieloletnim  

programem 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 1990 roku o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm. )  -  Rada Gminy  w Żabiej 

Woli uchwala , co następuje : 

 

      § 1 

Podwyższa  się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm. ) dla celów przyznawania pomocy w 

formie pieniężnej na zakup posiłku lub  żywności  dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 

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 20132 r., poz. 1024 ). 

  

§ 2 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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., poz. 1024 ), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, 

dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 %  kryterium 

dochodowego, określonego  w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 182 ze zm.). 

                   § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 

 

 



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 odpowiednio  w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej. Kryterium to od 1.10.2013 r. wynosi 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 

456 zł  na osobę w rodzinie. 

Ustanowiony  uchwałą 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 20132 r., poz. 1024 ) rządowy 

program przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o 

pomocy społecznej. 

Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz interpretacjami 

Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie warunkiem otrzymania 

przez gminę  dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe z ustawy o 

pomocy społecznej,  do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej 

uchwały na podstawie  art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (podwyższającej kryterium) 

jak i art. 96 ust. 4 tej ustawy , do którego to kryterium  nie żąda się zwrotu wydatków za 

przyznaną pomoc, o której mowa w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.  

Uchwała Nr 3/XXXIV/2014  z dnia 28 stycznia 2014 r.  w sprawie  określenia zasad 

przyznawania pomocy na dożywianie dzieci i dorosłych objętych wieloletnim  programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania „na lata 2014-2020  stanowi zdaniem Wydziału Polityki Społecznej podstawę 

prawną do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób i rodzin, których dochody przekraczają 

150 % kryterium, a nie są wyższe niż 200 % kryterium. Pomoc udzielona takim osobom jest 

finansowana w całości ze środków gminy i nie może być przyznana  dotacja. 

Obecnie, gmina otrzymuje dotację na dożywianie na podstawie uchwały Rady Gminy z 

2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej, która 

utraci moc z dniem wejścia w życie  nowej uchwały  w sprawie ustalenia  zasad  zwrotu  

wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku 

okresowego i pomocy rzeczowej, której projekt został poddany pod obrady rady.    

Wobec powyższego przyjęcie proponowanej uchwały jest zasadne i konieczne, aby gmina 

otrzymała dotację na dożywianie dla osób i rodzin o dochodach od  100, 01 %  do 150 % 

kryterium, a także podpisanie aneksu do umowy  o wsparcie z programu dożywianie.  

Bez proponowanej uchwały, gmina otrzyma tylko dotację na wydatki poniesione na 

dożywianie dla osób i rodzin o dochodach do 100 % kryterium z ustawy o pomocy społecznej 

(542 zł i 456 zł) lub w ostateczności  dotację na zasiłki celowe  przeznaczone na zakup 

posiłku lub żywności  (wynika to z podstawy prawnej uchwały- art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej), a nie na  pomoc rzeczową w postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego  w 

postaci produktów żywnościowych (brak w podstawie prawnej art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy 

społecznej) tj.  obiadów dla dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oraz dla 

dorosłych. 


