
Uchwała Nr 349 /2014 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 16 stycznia 2014r. 
 
w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego                       
z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego programu 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 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art.8 ust.2 w związku z art.39 
ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182,  
poz.509) - Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

 § 1. 1. Zasiłek celowy udzielany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
posiłku lub Ŝywności w ramach realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020” (M.P.                    
z 2013r. poz.1024) przyznawany jest na zasadach kryterium dochodowego niniejszej uchwały. 

2. Zasiłek celowy na pokrycie pozostałych potrzeb osób i rodzin przyznawany jest 
zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 
     

§ 2.  Prawo do świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego                          
w zakresie objętym § 1 ust.1 przysługuje, gdy dochód: 

1) osoby samotnie gospodarującej, nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
określonego w art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej; 

2) osoby w rodzinie, nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

     
      § 3. Kryteria określone w § 2 obowiązują w okresie i w ramach realizacji przez Gminę 

uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020. 
 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
     

§ 5.  Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2014r. 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 349/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie 
podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy 
społecznej. 

Zgodnie z art.8 ust.1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.                    
z 2013 r. poz.182 ze zm.) - prawo do świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej,                                
z zastrzeŜeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91, przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej 
dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej 
„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”, 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 
7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Rada gminy, w drodze uchwały, moŜe podwyŜszyć kwoty, o których mowa w ust.1 
pkt 1 i 2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

Z końcem 2013 roku wygasła ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 267 
poz.2259). W dniu 1 stycznia 2014r. weszła w Ŝycie uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020  
(M.P. z 2013r. poz.1024). 

Warunkiem otrzymania przez Gminę dotacji z programu na dofinansowanie udzielania 
pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub Ŝywności jest podjęcie przez Radę  
uchwały na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
podwyŜszającej kryterium dochodowe z art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy do poziomu  
150 %. 

Stąd proponuje się podjęcie uchwały, co umoŜliwi Gminie uzyskanie dotacji w ramach 
ww. Programu z budŜetu państwa na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub 
Ŝywności dla osób, których dochód wynosi do 150% kryterium dochodowego z art.8 ust.1 pkt 
1 albo 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  

PodwyŜszone kryteria dochodowe mają zastosowanie tylko do udzielania pomocy                   
w  formie zasiłku celowego przyznawanego na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
posiłku lub Ŝywności w ramach realizacji programu opisanego w uchwale Nr 221 Rady 
Ministrów. Zgodnie z ww. uchwałą Rady Ministrów program ma być realizowany w latach 
2014- 2020.    

Proponuje się nadanie mocy wstecznej uchwale, tj. od dnia 1 stycznia 2014r. tak by 
uchwała obejmowała cały okres obowiązywania wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 
2014-2020.   

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych                    
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz.1172 ze zm.) przepisy art.4 
nie wyłączają moŜliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, 
jeŜeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Zapisy zawarte w uchwale są korzystne dla jej adresatów, poniewaŜ większa grupa 
osób zostanie objęta pomocą, stąd zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na 
przeszkodzie nadaniu jej mocy wstecznej.  

 
Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


