
UCHWAŁA NR 264/L/23  
RADY GMINY CIEPŁOWODY 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach 
wieloletniego programu rządowego „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
art. 8 ust. 2 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s., oraz art. 96 ust. 2 i 4 u.p.s. w związku 
z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, Rady Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 200% wysokość kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących oraz 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej – uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia 
szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 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 lub niepełnosprawnym i samotnym, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Cieślik 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FABC6EFA-954F-44C9-A950-0AA8FD1BB61E. Podpisany Strona 1



 
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 wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.s. Kryterium to stanowią kwoty: 776 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. W obecnym stanie prawnym ustanowiony rządowy 
program - uchwała 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 
przewiduje udzielanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dzieciom i młodzieży oraz osobom 
dorosłym, w szczególności starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe 
w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie 
z art. 96 ust. 2 u.p.s., wydatki na posiłki, zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód osoby 
samotnej lub dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium 
dochodowe. Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy, rada gminy określa w drodze uchwały zasady 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust 2, będących w zakresie 
zadań własnych. Zatem warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z wieloletniego rządowego programu 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej 
ustawy, do wysokości 200% kryterium, jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały, podwyższającej 
kwotę kryterium dochodowego do 200% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za ww. 
udzieloną pomoc. 
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