
Zarządzenie Nr 965(13)14

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania  zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zm.), oraz § 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 

2011 r.  w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent Miasta Piły zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

uchwały  Rady  Miasta  Piły  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego 

uprawniającego do przyznania  zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020.

2. Projekt  uchwały  Rady  Miasta  Piły  w  sprawie  podwyższenia  kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020, będący przedmiotem konsultacji, stanowi załącznik do 

zarządzenia.

§ 2.1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17.01.2014 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31.01.2014 r.



§  3. Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa jej wyrażenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

uchwały, o którym mowa w § 1.1. zarządzenia, w wersji papierowej i elektronicznej.

§  5.  Jednostką organizacyjną  gminy  odpowiedzialną  za  przygotowanie  i 

przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

§  6.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorowi  Miejskiego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pile.

§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu  w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski



Uzasadnienie 

do Zarządzenia 965(13)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania  zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań 

publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta odbywa się 

w szczególności w formie konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących 

sfery  zadań publicznych  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  i  organizacjami 

pozarządowymi.

Przedmiotem  konsultacji  jest  projekt  uchwały  w  sprawie  podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania   zasiłku celowego w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Projekt uchwały zakłada podwyższenie kwoty 

kryterium  dochodowego,  określonego  w  art.  8  ust.1  pkt.1  i  2  ustawy  o  pomocy 

społecznej, do 150 %, w celu  objęcia wsparciem w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności  większej  liczby osób i  rodzin.  Jest  to możliwe tylko w 

przypadku  uchwalenia  przez  gminę,  na  podstawie  art.  8  ust.2  ustawy  o  pomocy 

społecznej,  stosownej  uchwały,  która  podwyższa  kryterium  dochodowe  do  tego 

poziomu.

Nadmienić należy, że 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 2013 r. poz.1024) przewiduje udzielenie  wsparcia  w zakresie dożywiania osobom, 



których dochód nie przekracza 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o 

pomocy społecznej.

W świetle powyższego podjęcie powyższego zarządzenia jest zasadne.



druk nr 741

Uchwała Nr ……………..

Rady Miasta Piły

z dnia …………….......................

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2013r. poz. 594, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182, zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Dz. U. z 2012 r. poz. 1544, 

Dz.U. z 2013 r. poz. 509),  art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz.1172, ze zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 117 

poz. 676, nr 232 poz. 1378 ) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje.

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

ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie 

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

uchwale 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 2013 r. poz.1024).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w 

Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  z  mocą  obowiązującą  od  1 

stycznia 2014 r.

RADCA PRAWNY

    Łukasz Czarny



Uzasadnienie do uchwały Nr ….............

Rady Miasta Piły

z dnia …...............

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

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, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o 

pomocy  społecznej.  Od  1  października  2012  r.,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w prawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 

oraz  kwot  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy społecznej  (Dz.U.  z  2012  r.  poz.823), 

kryterium to wynosi 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł dla osoby w 

rodzinie.

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 2013 r. 

poz.1024)  przewiduje  udzielenie  wsparcia  w  zakresie  dożywiania  osobom,  których 

dochód nie przekracza 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej.  Zgodnie  ze  wskazówkami  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w 

zakresie realizacji ww. uchwały, na podstawie art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej 

gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności  osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości  150% kryterium 

tylko  w  przypadku  uchwalenia  przez  gminę  stosownej  uchwały,  podwyższającej 

kryterium dochodowe do tego poziomu.

Nadmienić należy, że w latach 2006-2013 w gminie realizowany był rządowy 

program dożywiania. Podstawę prawną do jego realizacji stanowiła ustawa z dnia 29 

grudnia 2005 r.  o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”,  która  podwyższała  kryterium  dochodowe  uprawniające  do  uzyskania 



pomocy w ramach programu do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej.

Wolą uchwałodawcy jest, by uchwała miała zastosowanie od 1 stycznia 2014 r. 

tak, by obejmowała ona cały okres obowiązywania wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 ze zm.) 

przepisy art.  4  nie  wyłączają  możliwości  nadania  aktowi  normatywnemu wstecznej 

mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 

na przeszkodzie. Regulacja zawarta w uchwale jest korzystna dla jej adresatów, ponie-

waż większa grupa osób zostanie objęta bezzwrotną pomocą w stosunku do regulacji 

zawartych  w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  stąd  zasady  demokratycznego  państwa 

prawnego nie stoją na przeszkodzie przyjęciu,że uchwała będzie miała zastosowanie od 

1 stycznia 2014 r.

     W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski /-/


