
  

UCHWAŁA NR 23/III/18 

RADY GMINY GRAJEWO 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 5 w związku 

z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693)  

Rada Gminy Grajewo uchwala co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693) uprawniające do przyznawania 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 188/XXXI/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 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 w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 602). 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady 

Jan Dąbrowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 5431



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  

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie od dnia 1 października 2018 r. są to kwoty: 

701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł dla osoby 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) W dniu 15 października 2018 r. Rada Ministrów 

uchwałą nr 140 przyjęła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Wchodzący w życie program przewiduje od dnia 1 stycznia 2019 r. udzielenie wsparcia finansowego gminie  

w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 na 

przyznanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób spełniających warunki otrzymania 

pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium 

dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej 

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej  

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ww. ustawy w szczególności 

osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.  

 Zgodnie z ww. uchwalą gmina może udzielić wsparcia dla osób, których dochód nie przekracza 150 % 

kryterium dochodowego oraz ww. formach tylko w przypadku uchwalenia przez Radę Gminy uchwały 

podwyższającej kryterium dochodowe do 150% na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Podjęta 

uchwała umożliwi przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłków 

celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób, których dochód nie przekracza 150 % 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1204 r. o pomocy społecznej.   

Powyższa uchwała uchyla z dniem 31 grudnia 2018 r. obowiązujące przepisy tj. Uchwałę 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”. 

Z uwagi na trudną sytuację dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 

podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na ww. świadczenie pozwoli na zapobieganie 

rozszerzeniu się u ubóstwa oraz osobom i rodzinom wielodzietnym, niepełnym, niepełnosprawnym 

zabezpieczy potrzeby żywieniowe. 

Wobec powyższego podjęcie ww. uchwały jest zasadne. 
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