
UCHWAŁA NR XXXVI/277/14
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz. 
594 z późn. zm.), art.17 ust.1 pkt 3 i 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 
2013r., poz. 182 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. 
o ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P.z 2013r.,poz.1024),  Rada Gminy Kłodawa uchwala co 
następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie 
dożywiania dzieci od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej do wysokości 200 % 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  
Kłodawa

Andrzej Legan
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Uzasadnienie

Projekt uchwały został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r., zgodnie
z którą z pomocy w zakresie dożywiania mogą skorzystać:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

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

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych. Pomoc w formie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie podwyższenia do 200% kryterium dochodowego do
przyznania pomocy w formie posiłków, umożliwi udzielenie pomocy w wyżej wymienionej formie dzieciom od
3 roku życia oraz uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, mimo tego, iż rodzina danego dziecka
posiadania dochód przekraczający kryterium dochodowe określone w uchwale Rady Ministrów o ustanowieniu
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -
2020. Aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przyznaje pomoc w tej formie, jeżeli dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy
społecznej, tj. 648zł (456x150%). Podwyższenie kryterium dochodowego do wys. 200% kryterium
dochodowego, tj. kwoty 912zł (456x200%) pozwoli na objęcie tą formą pomocy szerszej grupy dzieci
i młodzieży z terenu gminy.

Przewidywane skutki finansowe: szacunkowe dopłaty gminy przy podjęciu uchwały wyniosą w skali roku
około 14.000 zł (17 dni x 15 dzieci x 10 m-cy x 5,5 zł posiłek).
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