
UCHWAŁA NR XVI/139/11
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym", w związku żart. 
5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”2*
- Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
do wysokości 200% w celu udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w formie posiłku.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/285/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania -  pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom 
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Art. 
5 ust. 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” upoważnia 
z kolei radę gminy do podwyższenia kryterium dochodowego o którym mowa w ust. 1. W celu zapewnienia 
posiłku znacznie większej grupie dzieci i uczniów -  kontynuując wcześniejsze ustalenia Rady Miejskiej 
w Staszowie, w niniejszej uchwale podwyższa się kryterium uprawniające do nieodpłatnych posiłków dla dzieci 
i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgitnnazjalnej do wysokości 200% kryterium dochodowego o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Podwyższenie w trybie niniejszej uchwały kryterium 
dochodowego pozwoli na poprawę skuteczności działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
poprzez ograniczenie niedożywiania, upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawę poziomu życia rodzin 
wychowujących dzieci._____________

'Hekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz.1271. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz.128, 
Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, 
poz.l 111, Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230; Dz. U. z 2011 r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 

2)Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami: Dz. U. z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706
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