UCHWAŁA NR IV/46/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych Gminnym Programem
Osłonowym w zakresie dożywiania pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
realizowanym w związku z Uchwałą Rady Ministrów nr 140 (M.P. 2018 poz. 1007) z dnia
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do kwoty stanowiącej 150% kryterium, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018,
poz. 1508 z późn. zm.) do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób i rodzin objętych Gminnym Programem Osłonowym w zakresie dożywiania pod nazwą
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, realizowanym w związku z Uchwałą Rady Ministrów nr
140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVIII/514/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01lutego 2019r.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Uzasadnienie
Uchwałą nr 221 z dnia 10.12.2013r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.
z 2013r. Poz.1024), która przewidywała możliwość wsparcia działań gmin w zakresie udzielania pomocy
osobom i rodzinom w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Uchwałą XXXVIII/513/14 Rada Miasta przyjęła stosowny „Gminny Program Osłonowy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020. Przyjęto także odpowiednie uchwały XXXVIII/514/14 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności oraz XXXVIII/515/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych Gminnym Programem
Osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, realizowanym w związku z Uchwałą Rady
Ministrów nr 221 z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 r. (M.P. 2018 poz. 1007) w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjęty
Uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10.12.2013r., program został wygaszony. Tym samym zakończyła
się możliwość uzyskania wsparcia dla realizacji ww. zadań gminy na dotychczasowych zasadach. Dla
uzyskania wsparcia dla realizacji zadań gminy wynikających wprost z art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z póżn. zm.) niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2024, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej oraz zapewnienie środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 40%
przewidywanych kosztów realizacji programu. Konieczne jest także uchwalenie nowych regulacji
w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego zgodnie z zasadami wskazanymi w programie rządowym
do 150% kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków, przy jednoczesnym uchyleniu
dotychczasowych przepisów.
Wprowadzenie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych Gminnym
Programem Osłonowym w zakresie dożywiania pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
realizowanym w związku z Uchwałą Rady Ministrów nr 140 (M.P. 2018 poz. 1007) z dnia 15 października
2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023, jest konsekwencją przyjęcia ww. gminnego programu osłonowego.
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