
Projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY GMINY ZAŁUSKI 

z dnia stycznia 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
z pomocy społecznej przez osoby objęte 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  art.  8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tj. Dz.0 z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z uchwalą  Rady Ministrów Nr 264 
z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą  Uchwalę  Rady Ministrów Nr 140 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 2022 r. poz. 1287), Rada Gminy Załuski uchwala, co 

następuje: 

§ 1  

Podwyższa się  do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w  art.  8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.0 z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) dla celów 
przyznawania pomocy z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) zmienionego Uchwalą  Rady Ministrów Nr 264 
z dnia 28 grudnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1287) udzielając wsparcia: 
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoty ponadpodstawowej lub szkoty ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się  w sytuacjach wymienionych w  art.  7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym 
i niepełnosprawnym, 
— w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Załuski 

3  

Traci moc Uchwała Nr 13/111/18 Rady Gminy w Zaluskach z dnia 28 grudnia 2018 roku 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 



społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 
— 2023 oraz Uchwała Nr 72/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/111/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 
objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 — 2023. 

* 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Agnieszka Dąbrowska 



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 usil, pkt 1 i 2 ustawy o 

pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 r. stanowią  kwoty 776,00 z1 dla 

osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 z1 na osobę  w rodzinie (rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń  pieniężnych pomocy społecznej- Dz. U. z 2021 r. poz. 1296). 

Rządowy program ustanowiony uchwalą  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 2018r. poz. 1007) został  zmieniony Uchwalą  
Rady Ministrów Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r.. która weszła w życie 1 stycznia 2023 r. 

(M.P. z 2022 r. poz. 1287). Aktualnie program przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie 

dożywiania osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o 

pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium w wysokości 200% kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Aby gmina mogła realizować  
wieloletni rządowy program _Posiłek w szkole i w domu" ustanowiony Uchwalą  Rady 

Ministrów Nr 140 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) i udzielać  w ramach programu pomocy w 

postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym 

warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium z pomocy społecznej, konieczne jest 

przyjęcie przez gminę  stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego 

poziomu. tj. 200%. 

W związku z trudną  sytuacją  dochodową  i życiową  osób i rodzin korzystających ze 

wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 200% kryterium dochodowego 

w odniesieniu do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi działalność  

zapobiegającą  rozszerzaniu się  ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie 

potrzeb żywieniowych. 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

Sporządził/data 
Sprawdził  

 

Katarzyna Blaszkiewicz 
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