UCHWAŁA NR VI/93/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na rok 2015.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182,
z późn.zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
kwalifikujących się do pomocy społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska

Id: 0D97882A-AB0B-486C-9402-E42F89B1F201. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
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. z 2013 r., poz. 1024) powołano nowy rządowy program umożliwiający dofinansowywanie gmin
w zakresie dożywiania. W poprzednim programie na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn.
zm.) realizowanym w latach 2006 - 2013, obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej
150% kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecny program przyjęty jest uchwałą, która jako
akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać ustawy o pomocy społecznej, więc podwyższyć kryterium może na
mocy art. 8 ust. 2 ustawy pomocy społecznej jedynie rada gminy w formie uchwały.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w życie aktu prawa miejscowego, w tym z mocą
wsteczną, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stają temu na przeszkodzie. W ramach tego
niewątpliwie mieści się wsparcie dzieci i rodzin najuboższych w zakresie dożywiania. Wobec powyższego
podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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