
 

Uchwała nr 407/LIX/2023 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 27 lutego 2023 r. 
 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych 

wieloletnim 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  

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

Dz. U. z 2021 poz. 2268) w związku z uchwałą  nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023 ( M. P. z 2022 r., poz. 1287), Rada Miejska w Gostyninie  uchwala, co 

następuje: 

 
§ 1. 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady 

Ministrów nr 264 z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego, 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

§ 4. 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2023 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli 

dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej.  Ustanowiony rządowy program” Posiłek z szkole  i w domu”  

przewiduje udzielenie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dzieciom, 

młodzieży orz osobom dorosłym spełniającym  określone kryterium dochodowe.     

  Z dniem 1 stycznia 2023r weszła w życie uchwała Rady Ministrów nr 264 z dnia 28 

grudnia 2022r która zmienia poprzednią uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. na lata 2019-2023. W programie 

wprowadzono zmiany polegające na podwyższeniu do wysokości 200% kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej dla osób i rodzin którym 

udziela się  ww. wsparcia. 

 Dalsza realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i udzielanie 

pomocy w jego ramach wymaga przyjęcia przez Radę Gminy rozwiązań prawnych zgodnych z 

aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Ministrów. Ponadto, brak uchwały podwyższającej 

kryterium dochodowe do 200%  skutkować będzie  zawarciem umów z zapisem o możliwości 

przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku dla osób 

posiadających dochód w wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej. 

 Dlatego też istnienie uzasadniona potrzeba zmiany uchwały Rady Miejskiej w 

Gostyninie  dot. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  korzystania z 

pomocy w ramach ww. programu. 
 

 


