
UCHWAŁA NR XXIX/325/2013  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc 
w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz 594) oraz art.5 ust.2, art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz.U. z 2005r. Nr 267 poz.2259 zm.: Dz.U. 2008r. Nr 225
poz.1487, Dz.U. 2009r. Nr 219 poz.1706) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1 .  Podwyższa się  kryterium dochodowe do 200% uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania osobom wskazanym w art.3 ust.1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.  

§ 2 .  Określa się  następujące warunki odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznaną osobom
wymienionym w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, których
dochód przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej: 

§ 3 .  Traci moc uchwała Nr XIX/174/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zasad
i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Sandomierz
(Dz. Urz. Woj. Swiętokrzyskiego z 2005 r. Nr 19 poz.263) oraz uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. Urz. Woj.
Swiętokrzyskiego Nr 260 poz.2040).  

§ 4 .  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sandomierzu.  

§ 5 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Projekt uchwały został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z art.3 pkt.1 wyżej wymienionej ustawy z pomocy
w zakresie dożywiania mogą korzystać: 

a) dzieci do 7 roku życia;  

b) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;  

c) osoby i rodziny znajdujące się  w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.  

Pomoc w formie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej. W art. 5 ust. 2 w/w ustawy określono, że rada gminy może podjąć uchwałę
o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym mowa wyżej.  

Zgodnie z art.6 wyżej wymienionej ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”  pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium określone wyżej. Rada gminy
określa w drodze uchwały warunki odpłatności za pomoc w formie dożywiania w przypadku osób, których dochód
przekracza kryterium o którym mowa wyżej. W toku realizacji tego zadania często zdarzają się osoby, rodziny,
których dochód nieznacznie przekracza ustawowe kryterium lecz ich trudna sytuacja uzasadnia udzielenie pomocy
w formie posiłku. Środki na realizację tego zadania pochodzą częściowo z budżetu miasta dlatego podjęcie takiej
uchwały należy uznać za zasadne.  

Niniejsza Uchwała ujednolica zasady przyznawania pomocy w formie posiłku w ramach programu
wieloletniego ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

Dochód na osobę w % w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość odpłatności 
w stosunku do kosztu posiłku

201%-220% 20 %

221%- 250% 50%

Powyżej 250% 100%
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