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Uchwała Nr 362/XLIX/23 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 19 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/III/18 Rady Gminy w Zaluskach z dnia 28 grudnia 2018 roku 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 



Przewodnicząc 

A 

my 
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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. 
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