
UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2014
RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 
594 ze zm.) art.8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2013 roku, poz. 509, 
poz.182) w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.z 2013 roku, poz.1024) oraz art.4 ust.2 w związku z art.5 ustawy z dnia 
20 lipca 2011 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 
197, poz.1172), Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 
dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku, w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 roku, poz.1024)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner
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UZASADNIENIE

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 1października
2012 roku stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w
rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnychz pomocy społecznej Dz. U. z 2012 roku
,poz. 823).
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.
Przedstawiony projekt uchwały po jego przyjęciu stanowić będzie akt normatywny (akt prawa
miejscowego). Ustawa o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
wskazuje, iż nie jest wyłączona możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W
wyroku z dnia 25 września 2000r., Trybunał Konstytucyjny uznał, że działanie prawa wstecz nie
oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji, o ile tak wprowadzone przepisy polepszają sytuację prawną
niektórych adresatów danej normy prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej pozostałych jej
adresatów (K 26/99, OTK 2000, nr 6, poz. 186)

Niniejszyprojekt uchwały spełnia warunek określany przez TrybunałKonstytucyjnywobec tego
określono jego wejściew życie od dnia 1 stycznia 2014r.
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