
UCHWAŁA NR LIV/422/2023 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu osłonowego „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 (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 i 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967 i 2127) w związku uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole iw  domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007, z 2022 r. poz. 1287) Rada Miejska 
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
programu osłonowego „Posiłek w szkole iw  domu” na lata 2019-2023, wprowadza się następujące zmiany: 
w § 3 uchwały wyraz „150%” zastępuje się wyrazem „200%”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu "Posiłek w szkole iw  domu" na lata 2019-2023 ustalono program wsparcia finansowego gmin ze 
środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego 
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. zapewnienie posiłku 
osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci.

Pierwotnie ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogły udzielać wsparcia osobom 
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Jednakże po zmianie programu uchwałą Rady Ministrów Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r., kryterium 
dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy uległo podwyższeniu ze 150% do 200% ze środków 
przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci propduktów żywnościowych pod 
warunkiem stosownego podwyższenia kryterium dochodowego.

W związku z powyższym postanowiono zaktualizować brzmienie uchwały, co pozwoli zwiększyć zakres 
udzielanej pomocy.
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