
UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie 
dożywiania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.1)), art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1508 ze zm.2) ), w związku z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
(M.P. z 2018 r., poz. 1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019 -2023, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin objętych 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–
2023.

2. Przy pomocy udzielonej do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za 
udzielone wsparcie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/453/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 stycznia 2014 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie 
dożywiania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 535);

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański

Anna Benert

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.



Uzasadnienie

Do świadczeń z pomocy społecznej uprawnione są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 ze zm).

Kryterium dochodowe od 1 października 2018 r. wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a dla
osoby w rodzinie 528 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały, może podwyższyć
kwoty, o których mowa wyżej.

Art. 96 ust. 4 upoważnia radę gminy do podjęcia uchwały o zasadach zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

Trudna sytuacja dochodowa i życiowa osób i rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej uzasadnia
podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w sprawach dotyczących dożywiania. Pozwoli to na
poprawę sytuacji zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Program ustanowiony Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r.,
poz. 1007) w sprawie ustanowienia Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019–2023, przewiduje rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wsparcia w ramach Programu
poprzez podwyższenie w gminie do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.

Program zakłada finansowanie zadania własnego gminy dotacją z budżetu państwa w wysokości do 80%.

W 2018 r. na realizację Programu pomocy w zakresie dożywiania planuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Starogardzie Gdańskim wykorzystać 545.625 zł, w tym dotacja 436.500 zł (80%) i środki
własne Gminy Miejskiej Starogard Gdański 109.125 zł (20%). Na 2019 r. zaplanowano na realizację
Programu 680.000 zł, w tym dotacja 350.000 zł (60%) i 233.333 zł (40%) środków własnych Gminy.
Planuje się 2019 r. zabezpieczenie finansowania dożywiania na poziomie 2018 r. tj. ok. 1.300 osób.




