
 

 

 
 

UCHWAŁA Nr ………………..  
Rady Gminy Murów  

z dnia  ………………………… 2014 r. 
 
 
 

w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności 
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania 

„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020 
 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.)  w związku z uchwałą Nr 221 Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020 
(M. P., poz. 1024), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 
 PodwyŜsza się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pienięŜnego na zakup 
posiłku lub Ŝywności 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 
doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020  
(M. P. z 2013 r., poz. 1024).  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.  
 

§ 3 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.  



Uzasadnienie 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) jednym z zadań własnych gminy jest doŜywianie dzieci. JednakŜe 
pomoc udzielana jest osobom spełniającym kryteria dochodowe wskazane w art. 8 wyŜej cytowanej 
ustawy, czyli 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 456 zł na osobę w rodzinie.   
W dniu 17 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.  
ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) 
Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, zwany dalej „Programem”, 
jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.). Program będzie 
realizowany w latach 2014–2020 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Program 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).  
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedoŜywienia dzieci i młodzieŜy  
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 
wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 
osób niepełnosprawnych.  
NiedoŜywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten dotyka osoby 
dorosłe, a takŜe dzieci w okresie uczęszczania do szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Wynika to m.in. z:  
–niechęci uczniów do korzystania z posiłków w szkole,  
–braku znajomości zasad prawidłowego Ŝywienia dzieci oraz jego znaczenia dla rozwoju dzieci i 
młodzieŜy,  
–braku naleŜytego zainteresowania niektórych rodziców kwestiami racjonalnego Ŝywienia dzieci 
podczas pobytu w szkole 
 Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina moŜe udzielać wsparcia w formie 
świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności osobom spełniającym kryterium dochodowe 
w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały 
podwyŜszającej kryterium dochodowe do tego poziomu. JeŜeli gmina ww. uchwały nie przyjmie, 
moŜe otrzymać dotację z Programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub 
Ŝywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.  
 
 


