
UCHWAŁA NR IX/ 80 /2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej  pomocy 
w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506), art. 8 ust. 2, art. 17 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz.1508 ze zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej uprawniające do przyznanie nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego 
przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Tarci Moc uchwała Nr XXVII/217/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia  28 lutego 2014 r w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (
Dz. U. z 2018 r poz.1508 ze zm.) Rada Gminy w drodze Uchwały może podwyższyć kryterium dochodowe
,uprawniające do zasiłków celowych i okresowych .

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom ,jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ,o którym mowa w art.8 ust.1
cytowanej powyżej ustawy o pomocy społecznej .

Kryterium to zostało podniesione od dnia 1  października 2018 r ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 lipca 2018 r w sprawie weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej –
Dz. U. z 2018 r poz.1358) Obecnie kwoty kryterium dochodowego wynoszą odpowiednio: 701 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 529 zł na osobę w rodzinie.

W dniu 15 października 2018 r Rada Ministrów uchwaliła wieloletni rządowy program ”Posiłek w domu i w
szkole” na lata 2019-2023. Niniejsze zostało dokonane w  uchwale Rady Ministrów nr 140 z 2018 r ( M.P.z
2018 r poz. 1007), która ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w domu i w szkole oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób starszych ,chorych lub niepełnosprawnych i samotnych ,które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej.

Gmina może udzielić wsparcia w formie posiłki, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę
stosownej uchwały określającej kryterium dochodowe do tego poziomu

Poprzez tą uchwałę większa liczba osób dorosłych, samotnych i rodzin skorzysta z Programu” Posiłek
w szkole i w domu”

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych( DZ.U. z 2017 r, poz.1523 z późn. zm.) akty normatywne zawierają przepisy obowiązujące
ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia . Art.5 w/w
ustawy stanowi, że przepisy art.4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej ,jeżeli zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie.

Ze względu na charakter podejmowanej uchwały ,polepszenie w następstwie jej podjęcia sytuacji
potencjalnych adresatów ,a także cel i podstawowe zadania pomocy społecznej ( DZ.U. z 2018 r, poz.1508
z późn. zm.) należy przyjąć ,że wskazany wyjątek umożliwi nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej.
Wobec powyższego, możliwe jest podjęcie uchwał w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z mocą
wsteczną .
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