
UCHWAŁA NR II/14/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 - 2023

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(t.j.Dz.U.2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej dla celów przyznania pomocy w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 
wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLVI/519/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 października 2018 roku 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie      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 (Dz.U.Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.11.2018 r., 
poz.5474).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz.
1007) powołano nowy rządowy program umożliwiający dofinansowywanie gmin w zakresie dożywiania.
Projekt niniejszej uchwały został opracowany w oparciu o w/w uchwałę Rady Ministrów z dnia 15
października 2018 roku, zgodnie z którą z pomocy w zakresie dożywiania mogą skorzystać:
1/ dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2/ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3/ osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, osoby starsze, chore lub niepełnosprawne,
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych. Pomoc w formie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie podwyższenia do 200% kryterium dochodowego do
przyznania pomocy w formie posiłków, umożliwi udzielenie pomocy w wyżej wymienionej formie szerszej
grupie osób, mimo tego, że osoba czy rodzina posiada dochód przekraczający kryterium dochodowe
określone w Uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007)

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w życie aktu prawa
miejscowego, w tym z mocą wsteczną, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stają temu na
przeszkodzie. W ramach tego niewątpliwie mieści się wsparcie dzieci i rodzin najuboższych
w zakresie dożywiania. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Id: 5972B50F-E19F-422B-98BC-6FC06EDD56F1. Uchwalony Strona 1




