
UCHWALA NR XXVIIII22912014 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawDlaj~cego do przyznania 
nieodplatnie pomocy w zakresie dofywiania w formie swiadczenia pieni~i;nego na zakup 
posilku lub fywnosci dla os6b obj~tych programem wieloletnim "Pomoc gminy 
w zakresie dofywiania" na lata 2014 - 2020 w formie pieni~i;nej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.), oraz w zwiqzku z art. 8 ust. 2 ustawy 
o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z poin. zm.), a takze 
w zwiqzku uchwalq Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wie101etniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania "Pomoc 
panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r. , poz. 1024) Rada 
Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Podwyzsza si~ do 150% kryterium dochodowe, 0 ktorym mowa wart. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z poin. zm.) dla cel6w przyznawania 
pomocy w formie swiadczenia pieni~znego na zakup posilku lub zywnosci dla osob i rodzin 
wymienionych w uchwale Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania "Pomoc 
pat1stwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) . 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W 6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego, z mOCq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2014 r. 



UZASADNIENIE 


do UCHWALY Nr XXVIIII229/2014 


z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaj~cego do przyznania 
nieodplatnie pomocy w zakresie doiywiania w formie swiadczenia pieni~znego na zakup 
posilku lub iywnosci dla osob obj~tych programem wieloletnim "Pomoc gminy 
w zakresie doiywiania" na lata 2014 - 2020 w formie pieni~znej 

Prawo do swiadczen z pomocy spo1ecznej przys1uguje osobom i rodzinom, jezeli 
doch6d osoby samotnie gospodarujqcej lub doch6d na osob~ w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego, 0 kt6rym mowa odpowiednio wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustav.ry. 
Kryterium to od dnia 1 paidziemika 2012 r. stanowi'i kwoty: 542 zl dla osoby samotnie 
gospodaruj'icej oraz 456 zl na osob~ w rodzinie (Rozporz'idzenie Rady Ministr6w z dnia 17 
lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteri6w dochodov.rych oraz kwot swiadczen 
pieni~znych z pomocy spo1ecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823). 
Ustanowiony rZ'idov.ry program uchwa1'i Nr 221 Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., 
poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dozywiania osobom spelniaj'icym 
kryterium dochodowe w v.rysokosci 150% kryterium, 0 kt6rym mowa wart. 8 ustav.ry 
o pomocy spo1ecznej. 
Zgodnie ze wskaz6wkami MPiPS w zakresie realizacji uchwa1y Rady Ministr6w z dnia 
10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014 - 2020 
(M. P. z 2013 r., poz. 1024) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustav.ry 0 pomocy spo1ecznej, gmina moze 
udziela6 wsparcia w formie swiadczenia pieni~znego na zakup posilku lub zywnosci osobom 
spelniaj'icym kryterium dochodowe w v.rysokosci 150% kryterium tylko w przypadku 
uchwalenia przez gmin~ stosownej uchwa1y podv.ryzszaj'icej kryterium dochodowe do tego 
pOZlOmu. 
Nalezy podkresli6, ze w przypadku funkcjonowania programu dozywiania 
w latach 2006 - 2013 obowiqzywa1o takZe kryterium dochodowe w v.rys. 150% kryterium, 
okreslonego w ustawie 0 pomocy spo1ecznej, na mocy ustav.ry z dnia 29 grudnia 2005 r. 
o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z p6in. zm.), kt6ry to program by1 realizowany w latach 
2006 - 2013, obecnie bez kontynuacji. 
W zwiqzku z trudn'i sytuacj'i dochodow'i i zyciow'i os6b i rodzin korzystaj'icych ze wsparcia 
systemu pomocy spo1ecznej podv.ryzszenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie 
dozywiania w formie swiadczenia pieni~znego na zakup posi1ku lub zywnosci u1atwi 
oraz uskuteczni dziatalnos6 zapobiegaj'ic'i rozszerzaniu si~ ub6stwa, a taue umozliwi 
osobom i rodzinom, w szczeg61nosci rodzinom wielodzietnym i niepetnym zabezpieczenie 
potrzeb zywieniov.rych. 
Wobec pov.ryzszego podj~cie stosownej uchwaly jest uzasadnione. 
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