UCHWAŁA NR III/34/2018
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na
pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi,
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższyć do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa odpowiednio w przepisie
art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do przyznania zasiłku celowego na pokrycie
kosztów zakupu posiłku lub żywności.
§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXI/284/14 Rady Gminy w Jaworzu z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów
zakupu posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Zbigniew Putek
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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 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2018r. stanowi kwoty:
701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
Dnia 15 października 2018 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 140 w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Monitor Polski z 2018
poz. 1007), uchylającą Uchwałę Rady Ministrów z dnia 10.12.2013r. Ustanowiony rządowy program uchwałą
Nr 140 Rady Ministrów przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z 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 150%
kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższające kryterium dochodowe
do tego poziomu. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia
systemu pomocy społecznej podwyższenie 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.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Wejście w życie uchwały w terminie krótszym niż 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego jest uzasadnione z uwagi na istotny interes mieszkańców gminy Jaworze,
a to w szczególności poprzez zapewnienie ciągłości udzielania pomocy w formie dożywiania osobom
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji osobistej i materialnej. Jednocześnie należy podkreślić, że jest
to zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie
w treści Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 roku, która w części I „Podstawa Prawna
Programu” przewiduje wprowadzenie nowych zasad dożywiania z dniem 1 stycznia 2019 roku.
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