
UCHWAŁA NR XLVI/477/14      

RADY GMINY ZŁOTÓW  

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/418/14 Rady Gminy Złotów z dnia 

30 stycznia 2014 r. 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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

na lata 2014-2020 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia              

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014 r.                   

poz. 567 i 598) 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 Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

         § 1. W uchwale Nr XLI/418/14 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r.  

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 „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wprowadza się następującą zmianę:  

 

         - § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

          „§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) uprawniające do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności dla osób 

i rodzin wymienionych w uchwale 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)”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XLVI/477/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/418/14 Rady Gminy Złotów z dnia 

30 stycznia 2014 r. 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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

na lata 2014-2020 

 

 

 

Uchwałą Nr XLI/418/14 Rady Gminy Złotów z dnia 30.01.2014 r. podwyższone 

zostało kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, 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 o pomocy 

społecznej, w szczególności samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym,  

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, do 150% kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Po podjęciu tej uchwały opublikowany został przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki  

w Poznaniu komunikat dla gmin dotyczący „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,  

w którym zwrócono uwagę, iż na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej rada 

gminy może podnieść kryterium dochodowe uprawniające jedynie do świadczeń pieniężnych 

na zakup posiłku lub żywności (jako zasiłku celowego), a nie do posiłku czy też do 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów spożywczych. 

Dla umożliwienia gminom podjęcia we własnym zakresie działań mających na celu 

doprowadzenia zapisów uchwał do stanu zgodnego z prawem Wojewoda Wielkopolski 

wyznaczył termin do 30 czerwca 2014r.  

Z powyższych względów zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany do wymienionej wyżej 

uchwały Rady Gminy Złotów, aby była ona zgodna z prawem.  

 

Dlatego uzasadnione jest podjęcie tej uchwały.      


