
UCHWAŁA NR IX.38.2015
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania.

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 163 – tekst jednolity) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.1)) i art. 5 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnychi niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 
z 2011 Nr 197, poz. 1172 – tekst jednolity z późn. zm2). uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego, tj. 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 gminw zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015 – 
2020 (M.P z 2013 r., poz. 1024).

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci 
produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2015 – 2020”, o którym mowa
w § 1.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała nr LX.521.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014 r.w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocyw zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 
oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 312.);

2) uchwała nr XLIII.354.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 
podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów 
w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2014 r. poz.351).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Pełniący Funkcję Rady 
Miasta Zielona Góra

Adam Maciej Urbaniak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 
i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.






