
 

 

UCHWAŁA NR II/12/2018 

RADY GMINY LELKOWO 

z dnia 3 grudnia 2018 r. 

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 -2023 w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

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. 994,1000,1349, 1432), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1508,1693), art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r., o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1523 ) 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 Gminy Lelkowo uchwala, co następuje: 

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

społecznej, dla celów przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 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 wspierania finansowego 

gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/154/2014 Rady Gminy Lelkowo z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz uchwała Nr XXXIV/172/2014 Rady Gminy Lelkowo z dnia 

18 czerwca 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 

państw  w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Koziej 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 stycznia 2019 r.

Poz. 681



 

Uzasadnienie 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje uprawnionym, jeżeli ich dochód nie przekracza 

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

Do dnia 31 grudnia 2018r., obowiązywała Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., 

o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w której określone było 

kryterium dochodowe obowiązujące przy przyznawaniu dożywiania z programu. 

Uchwałą z dnia 15 października 2018 r., Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek 

w szkole iw domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007). Zgodnie z w/w uchwałą, wsparcie w 

zakresie dożywiania udzielane jest osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, 

o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w zakresie realizacji w/w oraz mając na względzie fakt, iż w/w uchwała nie jest obowiązującym 

aktem prawa, gmina może udzielać wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin tylko w przypadku 

uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do poziomu 150 % 

kryterium dochodowego. 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

Zgodnie zaś z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017, poz. 1523 ) uchwały rad gmin będące aktami prawa 

miejscowego, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich 

ogłoszenia. W oparciu zaś o przepis art. 5 w/w ustawy można nadać aktowi normatywnemu wsteczną moc 

obowiązującą, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

W świetle w/w przepisu, w celu zapewnienia potrzebującym pomocy w zakresie świadczeń socjalnych już 

od stycznia 2019 r., zasadne jest nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązującej. 

Sporządził Beata Klisz 
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