
Uchwała Nr III/32/2018 

          Rady Miasta Kalisza 

          z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 

postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 

programem  pn. „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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), w związku z 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)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze 

zm.) w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin 

wymienionych w uchwale 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. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2019 roku. 

 

                            Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

   /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz        



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr III/32/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 

2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 

postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 

programem  pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). Traci moc 

uchwała nr 221 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 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 

r. poz. 1138). 

Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji 

zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt 

14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze  

zm.). Ze środków przekazywanych w ramach ww. Programu gminy mogą udzielać 

wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w 

wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć 

kwoty kryterium dochodowego. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową 

osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie kryterium 

dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin 

do 150% ułatwi działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi 

osobom i rodzinom, zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. W związku z powyższym, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

          Prezydent 

      Miasta Kalisza 

   /…/ 

Krystian Kinastowski 

 

 

 

 

 

 

 

 


