
UCHWAŁA NR XL/375/2014
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za 

posiłki  albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182,  poz. 509; z 2011 r. Nr 81, poz. 440; z 2012 r. poz. 
1544 i poz.1548), w związku z uchwałą Nr 221 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) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, udziela się 
w szczególności: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

- 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.

§ 2. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, dla celów przyznawania  pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób i rodzin wymienionych w § 1. 

§ 3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na  dożywianie w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin wymienionych w § 1, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Stefan Skonieczny
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UZASADNIENIE

Ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletni program
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) przewiduje udzielaniewsparcia w zakresie dożywiania
osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji powyższej
uchwałyRady Ministrów,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 żywnościowychdla osób przekraczających kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150% kryterium, jest przyjęcie przez
gminę stosownej uchwały, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do tego poziomu –
zgodnie z zapisamiwieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 i potrzebą skuteczniejszego działaniazapobiegającego rozszerzaniu się ubóstwa.

W związku z powyższym wnoszę pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
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