
UCHWAŁA NR XIII/151/19
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz warunków 

odpłatności za przyznaną pomoc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy  z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507, 1622, 1690) 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy pieniężnej na zakup posiłku lub 
żywności osobom wymienionym w uchwale 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). 

§ 2. Nie żąda się zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku, świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od osób, których dochód 
nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/255/2014 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 marca 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 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

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 w/w ustawy. Zgodnie z zapisami uchwały nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) w III Module Programu w pkt. III.1.1. zapisano, że ze
środków w ramach programu gminy udzielają wparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, a także na tej podstawie w gminach przyznawana jest pomoc pieniężna lub
rzeczowa w formie posiłku dla dzieci i uczniów

Gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
osobom spełniającym powyższe kryterium dochodowe do wysokości 150% tylko w przypadku uchwalenia
przez Radę Gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu,
z jednoczesnym odstąpieniem żądania zwrotu udzielonych świadczeń gdyż niweczyłoby to skutki
udzielonej pomocy.

Podjęciu niniejszej uchwały nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego,
bowiem wsteczne wejście w życie tej uchwały leży w szeroko pojętym interesie społecznym.
Uzasadnieniem nadania mocy obowiązywania od 01.01.2019 r. jest fakt, że są to przepisy powszechnie
obowiązujące in forem, tj. przepisy przyznające uprawnienie (D. Dąbek Prawo Miejscowe, Oficyna 2007).
Odstąpienie od zasady lex retro non agit jest dopuszczalne wyjątkowo i z usprawiedliwionych względów,
gdy jest to konieczne dla realizacji wartości konstytucyjnej.

Podstawę prawną podjęcia uchwały z obowiązującą mocą wsteczną reguluje ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w art. 4 ust. 1 i w
art. 5 przytoczonej ustawy. Art. 4 ust.1 wyraża generalną zasadę, że akty normatywne (m. in. akty prawa
miejscowego organów stanowiących JST) zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane
w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt
normatywny określi termin dłuższy. Natomiast w art. 5 ustawodawca zawarł niejako wyjątek od w/w
zasady, wskazując, że powyższe nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Wsteczne wejście w życie tej uchwały leży w szeroko pojętym interesie społecznym, gdyż podjęcie
uchwały nie prowadzi do pogorszenia sytuacji prawnej adresatów tego aktu prawnego, nie obciąża
obowiązkami tylko nadaje uprawnienia i jest z korzyścią dla obywateli. Wsteczna moc tego aktu dotyczy
przyznania praw już nabytych. (wyrok NSA II FSK 1272/09).

Zasada demokratycznego państwa prawnego zakłada równość wszystkich obywateli wobec prawa a co za
tym idzie, przyznanie im takich samych uprawnień. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której mieszkańcy
jednej z gmin są w gorszym niż inni położeniu prawnym. Zasadnym jest podwyższenie kryterium celem
uniknięcia konieczności żądania zwrotu przyznanych już świadczeń. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi
ochronę interesu obywateli.

W związku z tym, że proponowana uchwała wyczerpuje przesłanki zawarte w cytowanych przepisach
i nie wprowadza niekorzystnych skutków dla grupy objętej oddziaływaniem niniejszej uchwały, podjęcie jej
z obowiązującą mocą wsteczną jest w pełni uzasadnione.
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