
ZARZĄDZENIE NR 101/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Na podstawie §3. ust.1 sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz na 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu uchwały, 
o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. 
zm.)

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwago złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS w Miedźnie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 grudnia 2018 
roku

UCHWAŁA NR ___/___/2019
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób

objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.
z 2018 r.  poz. 994 z późn.  zm.),  art. 8 ust. 2,  art. 17 ust. 1 pkt 3,  pkt 5 i 14  ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 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” (M. P. z 2018 r., poz. 1007), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnej  pomocy w zakresie posiłku  do
150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej dla mieszkańców Gminy Miedźno. 

§ 2. Pomoc  o której  mowa  w §  1 może  być  realizowana  w formie  gotowego  posiłku,  świadczenia
pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  oraz  świadczenia  rzeczowego  w postaci  produktów
żywnościowych. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 279/XXXVIII/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego  uprawniającego  do  uzyskania  wsparcia  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 Miedźno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 17 grudnia 2018 r.
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Uzasadnienie

do projektu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób

objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy Program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program przewiduje  wsparcie  finansowe  gmin  w udzieleniu  pomocy  w formie  posiłku,  świadczenia
pieniężnego  w postaci  zasiłku  celowego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  oraz  świadczenia  rzeczowego
w postaci  produktów  żywnościowych.  Wsparciem  w ramach  Programu  zostaną  objęte  osoby  i rodziny
spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości  do 150% kryterium,   o którym mowa  w art. 8 w/w
ustawy.

Adresatami w/w Programu są m.in.:

1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;  3. osoby
i rodziny znajdujące  się  w sytuacjach  wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy
społecznej, w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej  lub  dochód  na  osobę  w rodzinie  nie przekracza  kryterium  dochodowego  w/w  ustawie.
Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
oraz  528,00 zł  na  osobę  w rodzinie  (rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  11 lipca  2018 r.  w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Powyższa uchwała Rady Ministrów wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i z tym samym dniem  utraci moc
dotychczas obowiązująca 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 (M.P. Z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138).

Zatem zasadne jest  uchylenie uchwały Nr 279/XXXVIII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 lutego
2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”  na  lata  2014-2020,  która  została  podjęta  na  podstawie  w/w  uchwały  nr  221 i podjęcie
przedłożonej uchwały.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Termin konsultacji od dnia 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. 

Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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