
Projekt przygotowany przez Wójta Gminy 
Siemyśl

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2016 r.

w  sprawie podwyższenia kryterium dochodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.1)) 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. 2015 r. poz. 
821) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uprawniające do przyznania świadczenia w 
formie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 
lub niepełnosprawnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Traci moc uchwała  Nr 230/XLIII/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1215).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z z 2015 r. poz. 693,  1045, 1240,  1310, 
1359, 1607, 1616, 1830 i 1893.

Id: D48FDEB1-FE35-46AE-B111-D91BC3C1ACD4. Projekt Strona 1



Uzasadnienie
do projektu w sprawie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.

Proponowany projekt uchwały dotyczy realizacji wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 i wprowadza możliwość udzielania przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy społecznej
w formie posiłku.
Wprowadzenie uchwały nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu gminy.
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