
UCHWAŁA NR LXII/387/2023 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności   dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 
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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 8 ust. 2 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze 
zm.), w związku z uchwałą 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 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 ze zm.)Rada Gminy 
Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające osoby samotnie 
gospodarujące oraz osoby w rodzinie do świadczenia pieniężnego w formie 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 
2023 odpowiednio do wysokości 200 % kwot kryteriów dochodowych, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. 1. Traci moc uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 
15 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych 
w uchwale 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. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LXII/387/2023 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności   dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 

W myśl uchwały 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 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 ze zm.) gmina może uzyskać z budżetu państwa 
wsparcie finansowe na realizację zasiłków celowych, na zakup posiłku lub żywności.  Ze 
środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie 
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej. Do 31.12.2022 r. obowiązywało kryterium dochodowe        
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8  ustawy, zaś od 1.01.2023 r. 
zostało ono podwyższone do wysokości 200 % kryterium. 

Program zakłada możliwość udzielania pomocy w szczególności: 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 o pomocy społecznej, w szczególności osobom 
starszym, chorym, z niepełnosprawnościami w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności. Jednocześnie z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy  o pomocy społecznej 
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wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  w postaci 
zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryterium 
dochodowe tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały 
podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych. 

Przyjęcie proponowanej uchwały pozwoli wspierać w ramach Programu, umożliwiającego 
otrzymanie przez Gminę Kawęczyn dotacji ze środków budżetu państwa, zasiłkami 
celowymi na zakup posiłku lub żywności osoby i rodziny nie tylko spełniające ustawowe 
kryteria dochodowe ale również posiadające dochód w przedziale powyżej 100% do 200% 
kwot kryteriów dochodowych. Aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do przyznania 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej 
- 776 zł, na osobę w rodzinie - 600 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych do 
200% umożliwi objęcie pomocą w formie wymienionych zasiłków celowych osoby 
samotnie gospodarujące posiadające dochód do 1552,00 zł oraz osoby w rodzinie 
posiadające dochód na osobę do 1200,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. 
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