
UCHWAŁA Nr IV/25/2018 
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693)w związku z uchwałąnr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007) Rada Miejska  
w Końskich uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 

2ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin 
wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019-
2023 (M. Ppoz. 1007).  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/383/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 

16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 349). 

 
§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, 

i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

   Piotr Słoka 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 
W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia  

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007).  

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 

Program będzie realizowanyw latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie 
województwa.Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy będą udzielały 
wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r.o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 
150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1ww. ustawy. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinomspełniającym 
warunki otrzymania pomocy wskazane w art. 7ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r.poz. 1508,z późn. zm.), 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, 2 w/w ustawy.Kryterium to od dnia 
1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł 
na osobę w rodzinie.  

Zgodnie z art. 8 ust. 2ustawyo pomocy społecznejkryteria dochodowe uprawniające m.in. 
do zasiłku celowego może podwyższyć rada gminyw drodze uchwały. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione. 


