
                                                
     UCHWAŁA NR 189/XL/2014 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego  
do uzyskania wsparcia w ramach programu „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 ze zm.), art. 8 ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze 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. z 2013 r. poz. 1024) Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 
      § 1. 
 
PodwyŜsza się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie 
posiłku oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub Ŝywności, dla osób i rodzin w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania  
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020. 
 

§ 2. 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 
      § 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 189/XL/2014 
Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego  
do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”  

na lata 2014-2020 
 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeŜeli 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 ww. ustawy o pomocy 
społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. wynosi 542 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pienięŜnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r., poz. 823). 
Ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. rządowy program 
przewiduje moŜliwość udzielania wsparcia w zakresie doŜywiania osobom i rodzinom 
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej. 
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji  
ww. uchwały gmina moŜe udzielać takiego wsparcia tylko w przypadku uchwalenia 
stosownej uchwały podwyŜszającej kryterium dochodowe do tego poziomu. 
W związku z trudną sytuacją dochodową i Ŝyciową osób i rodzin korzystających ze wsparcia 
systemu pomocy społecznej, podwyŜszenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie 
doŜywiania w formie posiłku oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub Ŝywności umoŜliwi 
osobom i rodzinom zabezpieczenie potrzeb Ŝywieniowych. 
Wobec powyŜszego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 


