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z dnia  8 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 8 ust 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia wsparcia w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych uchwałą 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. 
z 2018 r. poz. 1007).

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie 
pieniężne, za udzielony posiłek, czy za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/264/14 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie 
dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
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Uzasadnienie

Na mocy uchwały 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, z dniem 1 stycznia
2019 r. traci moc uchwała 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, na podstawie którego obowiązuje uchwała Nr XL/264/14 Rady Gminy
Hyżne z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania. W związku z powyższym zachodzi konieczność
uchylenia w/w uchwały i podjęcie nowej, uwzględniającej wytyczne nowego programu, m.in. podwyższenie
do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy.

W ramach nowego programu istnieje możliwość ubiegania się przez organ prowadzący szkoły o dotację
na utworzenie lub wyposażenie stołówek szkolnych.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Każdego roku Wójt Gminy wnioskuje o przyznanie dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania.
Wg wytycznych programowych, Wojewoda może przyznać dotację w wysokości 60 % całkowitego kosztu
realizacji zadania. Jednak na pisemny wniosek Wojewoda może zwiększyć dotację maksymalnie do 80%.
Na rok 2018 całkowity koszt realizacji zadania zaplanowano w wysokości 199 000,00 zł, z czego gmina
Hyżne otrzymała dotację celową w wysokości 154 000,00 zł, stanowiącą 78% całkowitego kosztu,
natomiast 45 000 zł, tj. 22% pokrywa ze środków własnych. W obecnym roku z dożywiania korzysta
150 dzieci uczących się w szkołach, w formie ciepłego posiłku, a 85 rodzin korzysta z pomocy w formie
zasiłku celowego na zakup żywności.

Na rok 2019 ze środków własnych zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, co umożliwi wnioskowanie do
Wojewody o kwotę maksymalnie 180 000,00 zł na realizację zadania w ramach rządowego programu
,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Id: C0CE2967-E215-4ABA-817D-FD7CD4766C79. Projekt Strona 1




