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Projekt 

 

z dnia  16 stycznia 2023 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/15/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach 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 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr II/15/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 1 i § 2 wyrazy "150% kryterium dochodowego" zastępuje się wyrazami "200% kryterium 

dochodowego". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.
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UZASADNIENIE 

Dnia 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2029-2023. Uchwała Rady Ministrów podniosła obowiązujące w programie kryterium 

dochodowe ze 150% kryterium określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - na 

200% tego kryterium. Intencją uchwałodawców było poszerzenie grona osób uprawnionych do skorzystania 

z programu "Posiłek w szkole i w domu". 

W związku z powyższym, niezbędne jest dostosowanie prawa miejscowego do obowiązujących kryteriów 

programu.  

Realizacja programu umożliwi kontynuację dożywiania dzieci w szkołach oraz udzielania pomocy 

finansowej na wyżywienie dla mieszkańców gminy. 

Na realizację zadania gmina otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Szacunkowa liczba osób, które 

skorzystają z programu w roku 2023 wynosi 170 (w tym ok. 20 osób niepełnosprawnych). Finansowanie 

programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 r. przedstawia się następująco: 66.000 zł budżet państwa, 

31.000 zł budżet gminy Zawadzkie. Uchwała nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów finansowych, poza 

już przeznaczonymi na realizację programu w 2023 r. 


