
Uchwała Nr LXXXVIII/615/2023 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 12 stycznia 2023 roku 

 

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 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, zm.: z 2021 r. poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, poz. 66, 

poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, poz. 2127) w związku z uchwałą nr 140 

Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie  ustanowienia  wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007, zm.: M.P. 

z 2022 r. poz. 1287).  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1. Podwyższa się do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy              

o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 - 2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego 

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

 

§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie 

posiłku lub świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych               

w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza wysokości 200 % kryterium  dochodowego, określonego w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4. Traci moc: 

1. uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

2. uchwała Nr V/23/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 
  



Uzasadnienie 

Gmina Kosakowo uczestniczy w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”                 

na lata 2019-2023. W dniu 1 stycznia 2023 roku weszła w życie uchwała nr 264 Rady Ministrów 

z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała Rady Ministrów podwyższa 

kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z programu ze 150% na 200 %.  

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich 

dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej 

sytuacji. Rozwiązanie to zapewni szerszy dostęp i wsparcie określonej grupy społecznej 

wymagającej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku                                

lub żywności. Tym samym konieczne jest dokonanie zmian w uchwałach Rady Gminy 

opierających się na programie.  Zatem zasadne jest uchylenie dotychczas obowiązujących 

uchwał i zastąpienie jej nową.  

 


