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UCHWAŁA NR 42.330.2014
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania 
wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 8 ust. 2, 
art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego dla 
osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do 
uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za 
udzielony posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności lub świadczenie 
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic i Kierownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanowiony został wieloletni 
program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków 
budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego 
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2013 r., poz.182 z późn. zm.). 
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży 
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudniej sytuacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 
wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 
chorych lub niepełnosprawnych. Z przekazanych w ramach Programu środków Gmina może 
udzielić wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającymi kryterium dochodowe 
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w/ ustawy. 
Ze środków przekazanych w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności: 
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 
wieku, chorym lub niepełnosprawnym 
- 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 
posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób przekraczających kryteria dochodowe, 
o których mowa w art. 8 ust. 1 do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę 
stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Wobec 
powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: EXSMK-JBJRZ-WMXNA-MCKMQ-VIRTA. Projekt Strona 1




