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Rady Gr"iny Slubice 

z unia 28 grudnia 2018 r. 


, 

w sprawie: 	 podwyższenia kryterium ~oChodOWegO uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakipsie dozywiania d1a osób objętych wieloletnim 
rządowym programem ,,Pos1łęk w szkole j w domu" na lata 2019-2023, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z hnia 8 marca 1990 roku {} samorządzie gminnym 
{~, Dz,U. z 20l8c poz.994 ze zm,\ art, 8 yst 2 i f • .:rL 96 ust 4 ustawy z dnla 12 marca 2004 
r. {} pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 20t8I. poz. 150& ze zm.2) w zwjązku z uchwałą 'f\;r [40 

Rady Ministrów z dnia 15 października ?O J8 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w ~omu" na lata 2019-2023 ( M, p, z 2018 L. poz. 
t007). Rada Gminy w Słubicach uchwala co ~taslępuje; 

§ l. 

Podwyższa się do 150 % kryterium docho~owe. o którym mowa Vi art. 8 ust. l ustawy, 
o pomocy spolecznej ( tj. Dz.U. z 20]8r. tł0z. 1508 ze zm), uprawniąjącc do przyznania 
pomocy w formie udzielenia posiłku, świaddenia pieniężnego na zakup posHku lub żyv,,rności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci prod~któw żywnościowych w ramach wieloletniego, 
!Lądowego programu ,.Posiłek w szkole i w dpmu". 

p. 

Do wysokości l50% kryterium dochodoweg~ odstępuje się od Ządania zwrotu wydatków l.a 

udzielony posiłek, za udzielone swiadczeni~ pienięŻńe na zakup posiłku lub żywności, za 
lidzielone s\vladczenie rzecz.owe w postaci pr~duktów żyu.TIościowych. 

h 

, 

Traci moc uchwała nr XXXfX!199!2014 Raą.y Gminy w Słubicach z dnia l7lutego 2014 r. 

w sprawie podwyzszcnia kryterium dochod0"'iego upra"miająeego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania dla osób obj~tych programem wieloletnIm "Pomoc panstwa 
w zakresIe dożywiania" na lata 20 14~2020. 

§ 4. 

Wykonanie lliniejszej uchwały powierza się ~ójtowj Gminy Słubice. 

§5. 

Cchwała wchodzi w życie po upływje 14 dn~ od dnia ogłoszenia ienniku Urzędowym 

WQ;ewództwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia I sit a 2019r, 
~ 
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Zmiany uStawy opublikowano w OZ.U. z 2018r., poz.iooo, poz. 134 i pflz.1432 


/
1 ZJ'::1ianę uSfawy opublikowano w Dz.u. 7: 2018r., pOL1693 
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UZASADNIENIE 


Prawo do świadczeń z. pomocy społeeznej przysługuje osobom i rodzinom, jeteJi dochód 

osoby samotnie gospodarojącej lub doehód na osobę w rodzinie nic prLekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa odpowiednIo wart. 8 ust. l pkt I i 2 usta\vy o pomocy 


społecznej ( tj. DZ.e. z 2018r. poz. 1508 ). Zgodnie z rozporządzeniem Rady łv1inistrów 


z dnia 11 lipca 2018 r, w sprawie z\\'eryfikowanych kryteriów dochodoVv}'ch oraz kwot 


świadczeń pjenięznych z pomocy społeeznej (Dz. [1, z 2018r., p<JZ. 1358) kryterium 


dochodowe od dnia l października 2018 T. wynosi: 

- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 70 l zł 


~ dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł. 


Na podstawie uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 paździem:ka 2018 r, w sprawie 


ustanowienia wieloletniego rządowego programu .. Posiłek w szkole l w domu" na lata 2019

2023 (M, p, z 2018 r., poz. 1007) przewiduje się udzielanie wspareia w postaci posiłku, 


świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub ży"",ności. świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomoey wskazane w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryter:um 

dochodowe w wysokości 150 ,}'Q. kf}1erium. o którym mowa wart. 8 v.,v:. usta,-"y. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zywności osobom spełniającym kryterium 

dochodowe w wysokości 150 % kryteriwn tylko w przypadku uchwalenia przez gminę 

stosownej uchwały podwyzszającej kryteriuP.:l dochodo\\'e do tego poziomu. 

Wobec powyższego podjęcie stoso\vnej uehwały jes \,Wlsadnione, 
j 
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