UCHWALA NR IW27I2OI8
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie sprawie podwyiszenia kryterium dochodowego uprawniajqcego do przyznania nieodplatnie
pomocy w zakresie do2ywiania w formie zasilku celowego na zakup posilku lub Z)'wnoSci dla os6b objgtych
wieloletnim rzqdowym prograrnem ,,Posilek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z20l8r.
po2.994, 1000, 1349 11432), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecmej (Dz.U.z20l8r.
poz.l508, 1693, 2192 i 2245), w zwi4zku z uchwal4 Nr 140 Rady Ministr6w z dnia 15 pazdziemika 2018 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego rz4dowego programu ,, Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
(M.P. 22018r., poz. 1007), oraz w zwr?zku 2afi.5 ustawy z dnia Z}lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w
normatywnych iniekt6rych innych akt6w prawnych (Dz.U. 22017 r.poz. 1523) Rada Gminy Rybno uchwala, co
nastgpuje:
$ 1. Podwyzsza sig do 150% kryterium dochodowe, o kt6rym mowa w art.8 ust.l ustawy o pomocy spolecmej

dla cel6w przyznawanta pomocy w formie zasilku celowegona zakup posilku lub zywnoSci dla os6b i rodzin
wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministr6w z dnia ),5 puldziemrka 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rz?dowego programu ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007).
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Rybno.
$ 3. Traci moc uchwala Nr XLl2l20l4 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycmia 2014 r. w sprawie podwyZszenia
kryterium dochodowego uprawniaj4cego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dozywiania w tbrmie
Swiadczenia pienigznego na zakup posilku lub zywno5ci dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie doiwiania,,Pomoc pafstwa w zakresie dozywiania" nalata2014-2020.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdorvym Wojew6dztwa
Warmiiisko - Mazurskiego z mocq obowiqzuj4c4 od I stycznia 2019 r.

miny

Id:

EI

B39C I E-7F84-4EB8-A805-8342876A82B6. Uchwalonv

Strona I

Uzasadnienie

Uchwal4 Nr 140 z dnia 15 paZdziemika 2018
.,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

r. Rada Ministrow ustanowila wieloletni rz4dowy

program

program zaklada moZliwoSi korzystania z pomocy w formie posilku, Swiadczenia pienigznego na zakup
posilku lub zywnosci albo Swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w Zywno6ciowych dla os6b
ipelniaj4cych warunki otzymania pomocy wskazanew ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej
oraz spelniaj4cych kryterium dochodowe w wysokosci 150%, kryterium, o kt6rym mowa w art.8 ust.l ww.
ustawy.

Przyjgcie programu ,,Posilek w szkole iw domu" nalata 2019-2023 oznacza,2e od l stycznia 2019r.
przestanie obowi4zywai uchwala Nr 221 Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc palistwa w zakresie
doZywiania" na lata 2014-2020.

W nvi4zku z powyzszym uchwala Nr XL2/2014 Rady Gminy Rybno z dniaT stycznia 2014 r w sprawie
podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaj4cegodo przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie
dozywiania w formie Swiadczenia pienigznego na zakup posilku lub zywnoSci dla os6b objgtych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakesie dozywiania ,,Pomoc pafstwa w zakresie doZywiania" na
lata 2014-2020 w swych zapisach bgdzie uwzglgdniala nieaktualny program wspierania finansowego gmin
w zakesie doiwiania.
Maj4c na wzglgdzie powyzsze zachodzi zatem koniecmoS6 podjgcia nowej uchwaly reguluj4cej kwestig
udzielania pomocy, o kt6rej mowa wyzej w oparciu o wieloletni rzqdowy program ,,Posilek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
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