
 

UCHWAŁA NR XXX.0007.242.2014          

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

 

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 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, z późn. zm.),  art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 48 ust.4 i ust.5,  art. 

96 ust. 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z 

późn. 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 dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  

(M. P., poz. 1024)  - Rada Gminy Siennica uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Pomoc w postaci posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, przysługuje 

osobom określonym w ustawie o pomocy społecznej. 

 
§ 2. 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 

wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 

wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej.  

 

§ 3. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie 

posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być 

przyznana pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub 

żywności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lud dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 150 % kryterium. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.  

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2014 r.  



Uzasadnienie uchwały  

Nr XXX.0007.242.2014  

z dnia 6 lutego 2014 r. 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli 

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 w/w ustawy. 

Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 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 

pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r., poz. 823).  

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 

2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom 

spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 

2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego 

w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, 

poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 – 2013, obecnie bez 

kontynuacji.  

Zgodnie z wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady 

Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez 

gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium 

jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, 

podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się 

zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych.  

Na terenie Gminy Siennica z pomocy w zakresie dożywiania w 2013 roku korzystało 

185 uczniów z 83 rodzin, których rodziny spełniały kryterium dochodowe 150 % zgodnie z 

obowiązującym do kończ 2013 roku przepisami. Sytuacja rodzin, którym jest udzielana 

powyższa pomoc, wymaga kontynuacji. 

Ze względu na późne ogłoszenie rządowego programu na lata 2014-2020 nie było 

możliwe podjęcie powyższej uchwały wcześniej. Obowiązywanie uchwały od 2 stycznia 2004 

roku jest istotne ze względu na szczególnie ważny cel społeczny jakim jest ciągłość 

dożywiania uczniów. 

 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 



 



do projektu 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli 

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 w/w ustawy. 

Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 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 

pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r., poz. 823).  

 

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 

2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom 

spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

 

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 

2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego 

w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, 

poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 – 2013, obecnie bez 

kontynuacji.  

 

Zgodnie z wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady 

Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez 

gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium 

jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, 

podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się 

zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych.  

 

Na terenie Gminy Siennica z pomocy w zakresie dożywiania w 2013 roku korzystało 

185 uczniów z 83 rodzin, których rodziny spełniały kryterium dochodowe 150 % zgodnie z 

obowiązującym do kończ 2013 roku przepisami. Sytuacja rodzin, którym jest udzielana 

powyższa pomoc, wymaga kontynuacji. 

 

Ze względu na późne ogłoszenie rządowego programu na lata 2014-2020 nie było 

możliwe podjęcie powyższej uchwały wcześniej. Obowiązywanie uchwały od 2 stycznia 2004 

roku jest istotne ze względu na szczególnie ważny cel społeczny jakim jest ciągłość 

dożywiania uczniów. 

 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 


