
UCHWAŁA NR XLII/246/2014
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% w celu udzielania pomocy w zakresie 
dożywiania

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, 
poz. 182, poz.509), art. 8 ust.1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów pranych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 
1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013r. poz. 1024)

Rada Gminy Pęczniew 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego określonego 
w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn.zm) uprawniające 
osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pęczniew

Jerzy Zych
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Uzasadnienie

do uchwały

W dniu 10 grudnia 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014 –
2020. Uchwała została opublikowana w dniu 17 grudnia 2013 r. Zgodnie ze wskazówkami, które zostały
zamieszone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skorzystanie z pomocy
przewidzianej w programie jest uwarunkowane podjęciem niniejszej ustawy, co znajduje uzasadnienie w analizie
przepisów prawa. Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości do 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały
podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Jeżeli gmina ww. uchwały nie przyjmie, może otrzymać
dotację z Programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami
określonymi w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Art. 96 ust. 4 upoważnia Radę Gminy do podjęcia
uchwały dotyczącej zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań
własnych, niniejszą Gmina Pęczniew ustaliła, iż pomimo przekroczenia kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 nie ma obowiązku żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych,
aktu normatywnemu można nadać wsteczną moc obwiązującą, jeżeli zasady demokratycznego państwa
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Niniejsza uchwała nie rodzi dla obywateli żadnych obowiązków,
niesie tylko uprawnienia dla grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji, dla których uzyskanie pomocy
w zakresie dożywiania pozwala na zapewnienie wyżywienia w szczególności dzieciom w szkołach, których
sytuacja finansowa w rodzinach uniemożliwia zjedzenia ciepłego posiłku. Nadanie uchwale mocy wstecznej
pozwoli na zrealizowanie założeń programu Rządowego, de facto kontynuacje wcześniej obowiązujących zasad
dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego, gdyż jest adresowana do określonego kręgu osób,
mieszkańców Gminy Pęczniew, zarówno do rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół, a także do każdego,
kto spełni kryterium dochodowe i przesłanki udzielania pomocy w zakresie dożywianie określone w ustawie
o pomocy społecznej.
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