
UCHWAŁA NR 41/V/2019
RADY GMINY PACYNA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 
poz. 506), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 
2192, 2245, 2354 i 2529, z 2019 r., poz. 271, 730, 752),  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) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 23/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 178).

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

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od
1 października 2018 r. stanowią kwoty 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w
rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Ustanowiony rządowy program 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
r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia osobom spełniającym kryterium dochodowe w
wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z uchwałą 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) i art. 8
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium
tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tej
wysokości.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2014-2018
obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, określonego w ustawie o pomocy
społecznej, na mocy uchwały 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 2015 r., poz. 821) obecnie zastąpiony rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu
pomocy społecznej podwyższenie kryterium do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność
zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom
wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.
Rada Gminy Pacyna uchwałą Nr 23/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. podwyższyła kryterium dochodowe
uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwalono „podwyższenie do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, pkt 1 i
2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i
rodzin wymienionych w uchwale 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
powinno być: „podwyższenie do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności osobom i rodzinom wymienionym w Uchwale 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”.
Zgodnie ze stanowiskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej (WPS-
I.946.1.320.2019.MB z dnia 05 marca 2019r.), skierowanym do Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów z
województwa mazowieckiego jest możliwe, że skutki niniejszej uchwały mogą obowiązywać od dnia 1
stycznia 2019 r.: „Mając na względzie doniosły charakter podejmowanych uchwał, polepszenie w
następstwie ich podjęcia, sytuacji potencjalnych adresatów, a także cel i podstawowe zadania pomocy
społecznej określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1508, z późn. zm.) należy przyjąć, że wskazany wyjątek umożliwi nadanie aktowi normatywnemu
mocy wstecznej”.

Dlatego też zachodzi konieczność unormowania zagadnienia podwyższenia kryterium dochodowego.
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