
            
                                                      UCHWAŁA  Nr XLVIII.364.2023        
                                                  RADY GMINY BABOSZEWO 
                                                  z dnia 08 lutego 2023roku 
 
 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów 
żywnościowych w celu udzielenia wsparcia 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 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art.8 ust.2  ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy 
społecznej ( Dz.U. z 2021r., poz.2268 z późn.zm.) w związku z uchwałą 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 2018r., poz.1007) oraz 
uchwałą Nr 264  Rady Ministrów  z dnia 28 grudnia 2022r zmieniającą uchwałę w sprawie  
ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 
– 2023 ( M. P. z 2022r poz.1287) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje: 
 
 § 1.  Podwyższa się ze 100%  do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 
ust.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r  o pomocy społecznej (  Dz.U. z 2021r., poz. 2268 z 
późn.zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej ( Dz.U. z 2021r. poz. 1296) w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia  
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom wymienionym 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 2018r., poz.1007) oraz uchwały Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek 
w szkole i w domu'' na lata 2019-2023( M. P. z 2022r poz.1287) spełniającym  
równocześnie przesłanki wynikające z art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy 
społecznej. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baboszewo. 
 
§ 3. Traci moc uchwała  nr VIII.50.2019  Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019r w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 
formie posiłku, świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych. 
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023r. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo 

 

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki 



 
 
 
                                                                   Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII.364.2023 
                                                                   Rady Gminy Baboszewo 
                                                                   z dnia 8 lutego 2023roku 
 
w sprawie  podwyższenia kryterium  dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku 
celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów 
żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, 
Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023. 
 
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 ustawy o pomocy społecznej przy 
równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  wymienionych w art.7 ustawy 
o pomocy społecznej. Kryterium to obecnie wynosi 776,00 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie ( Rozporządzenie Rady  Ministrów  z 
dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych  oraz kwot 
świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej – Dz.U. z 2021r., poz.1296). 
Zgodnie z uchwałą 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 ( Monitor Polski z 2018r poz.1007) oraz Uchwały Nr 264 Rady Ministrów z 
dnia 28 grudnia 2022r zmieniającej uchwałę w sprawie  ustanowienia  wieloletniego  
programu ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata  2019- 2023 gmina  będzie mogła udzielić 
wsparcia osobom i rodzinom, spełniającym 200% odpowiedniego kryterium dochodowego. 
W tym zakresie  niezbędne  jest zatem podjęcie przez Radę Gminy uchwały podwyższającej 
kryterium dochodowe ze 100% do 200%. 
Podwyższenie kryterium dochodowego do 200 % pozwoli na przyznanie zasiłku celowego 
w formie świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla 
osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na 
lata 2019- 2023. 
Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje polepszenie sytuacji potencjalnych adresatów w/w 
Programu, tj. 
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
- uczniów do czasu  ukończenia szkoły  ponadpodstawowej 
- osób i rodzin  znajdujących się  w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy 
społecznej, w szczególności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


