
UCHWALA Nr VIII.50.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 31 maja 2019r 

w sprawie podwy:iszenia kryterium dochodowego uprawniaj:jcego do przyznania 
zasilku celowego w formie swiadczenia pienil,:i:nego na zakup posilku lub produkt6w 
:i:ywnosciowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu 
rZ:jdowego " Posilek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 

Na podstawie art.lS ust.2 pkt.15 ustawy z dnia S marca 1990r. 0 samorz'ldzie gminnym 
( Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art.S ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r 0 pomocy 
spol:ecznej ( Dz.U. z 20ISr., poz.150S z p6zn.zm.) w zwi'lzku z uchwal:'l nr 140 Rady 
Ministr6w z dnia 15 pazdziernika 20 18r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rZ'ldowego 
programu "Posil:ek w szkole i w domu" na lata 2019· 2023 ( M.P. z 20 18r., poz.1 007) Rada 
Gminy Baboszewo uchwala co nastypuje: 

§ 1. Podwyzsza siy ze 100% do 150 % kryterium dochodowe, 0 kt6rym mowa wart. 8 
ust.! ustawy z dnia 12 marca 2004 r 0 pomocy spol:ecznej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z 
p6zn.zm. ) oraz rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia II lipca 20 18r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteri6w dochodowych oraz kwot swiadczen pieniyznych z pomocy 
spol:ecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358) w celu udzielenia wsparcia w formie swiadczenia 
pieniyznego na zakup posil:ku lub zywnosci osobom i rodzinom wymienionym w uchwale 
Nr 140 Rady Ministr6w z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rZ'ldowego programu "Posil:ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 spel:niaj'lcym 
r6wnoczesnie przesl:anki wynikaj'lce z art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r 0 pomocy 
spol:ecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwal:y powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3. Traci moc uchwal:a nr IY.II.20 18 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 20 18r w 
sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaj'lcego do przyznania pomocy w 
formie posil:ku, swiadczenia pieniyZnego na zakup posil:ku alba swiadczenia rzeczowego w 
postaci produkt6w zywnosciowych. 

§ 4 Uchwala wchodzi w zycie po upl:ywie 14 dni od dnia ogl:oszenia w Dzienniku 
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego, z moc'l obowi'lzuj'lC'l od dnia 1 stycznia 
2019r. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr VIII.50.2019 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 31 maja 2019r 

w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaj~cego do przyznania zasilku 
celowego w formie swiadczenia pieniyznego na zakup posilku lub produktow 
zywnosciowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rz~dowego programu " 
Posilek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023. 

Prawo do swiadczen z pomocy spolecznej przysluguje osobom i rodzinom jezeli dochod 
osoby samotnie gospodaruj~cej lub dochod na osoby w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego, 0 ktorym mowa odpowiednio w art.8 ust.l ustawy 0 pomocy spolecznej 
przy rownoczesnym wyst~pieniu co najmniej jednego z powodow wymienionych w art.7 
ustawy 0 pomocy spolecznej. Kryterium to obecnie wynosi 701,00 zl dla osoby samotnie 
gospodaruj~cej oraz 528,00 zl na osoby w rodzinie ( Rozporz~dzenie Rady Ministrow z 
dnia 11 lipca 20 18r. w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot 
swiadczen pieniyznych z pomocy spolecznej - Dz.U. z 2018r., poz.l358). 
Zgodnie z uchwal~ Nr 140 Rady Ministrow z dnia 15 pazdziemika 2018r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rz~dowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023 ( Monitor Polski z 20 18r poz. 1007), gmina bydzie mogla udzielic wsparcia 
osobom i rodzinom, spelniaj~cym 150% odpowiedniego kryterium dochodowego. W tym 
zakresie niezbydne jest zatem podjycie przez Rady Gminy uchwaly podwyzszahcej 
kryterium dochodowe ze 100% do 150%. 
Podwyzszenie kryterium dochodowego do 150 % pozwoli na przyznanie zasilku celowego 
w formie swiadczenia pieniyznego na zakup posilku lub produktow zywnosciowych dla 
osob i rodzin w ramach wieloletniego rz~dowego programu " Posilek w szkole i w domu" 
na lata 2019- 2023. 
Podjycie niniejszej uchwaly spowoduje polepszenie sytuacji potencjalnych adresatow w/w 
Programu, ~j. 
- dzieci do czasu podjycia nauki w szkole podstawowej, 
- uczniow do czasu ukonczenia szkoly ponadpodstawowej lub szkoly ponadgimnazjalnej 
- osob i rodzin znajduj~cych siy w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy 0 pomocy 
spolecznej, w szczegolnosci osob starszych, chorych, niepelnosprawnych. 
Bior~c pod uwagy powyzsze podjycie uchwaly jest uzasadnione. 


