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UCHWAŁA NR 0007.77.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 2023
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 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 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) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 200r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 ze zm.) Rada Miejska
w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej dla celów przyznawania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób 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 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków
§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Uzasadnienie
W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie uchwała 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).
Zgodnie z pkt III.1.1. wskazanej uchwały ze środków przekazywanych w ramach programu gminy
udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane 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 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Natomiast zgodnie z pkt III.2.1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają
wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy
wskazane 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 ww. ustawy, osobom i rodzinom
znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
W celu jej realizacji konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia do 150% kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów
przyznawania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
wymienionych we wskazanej uchwale .
Zgodnie
z art. 4 ustawy
z dnia
20 lipca
2000 r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Natomiast art. 5 ww. ustawy stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie. W związku z powyższym zasadny jest zapis, że uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019r.
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