
Druk Rady Miasta Nr 7/2023 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr     /     /2023 

 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

 

z dnia 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na te świadczenia 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. ustawy 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze zm.) w związku 

z uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007 oraz M.P. z 2022 r. poz. 1287) Rada Miasta 

Łańcuta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr III/26/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków na te świadczenia dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2 stycznia 2019 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Podwyższa się do 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 

zm.) uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego 

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

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 



3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, 

chorym lub niepełnosprawnym.” 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób wymienionych w § 1 przyznane w ramach 

realizacji Programu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do 

zwrotu wydatków nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek 

  



UZASADNIENIE 

 

Do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na te świadczenia dla osób objętych wieloletnim rządowym 

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

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2268 z późn. zm.) 

w związku z § 1 pkt. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1296), tj.: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,  

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł. 

Rządowy program wprowadzony 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 2018r. poz. 1007) 

przewidywał do dnia 31.12.2022 r. udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania 

osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 

8 ustawy o pomocy społecznej. W dniu 01.01.2023 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 

2019-2023, zgodnie z którą prawo do pomocy w formie dożywiania mają osoby 

spełniające kryterium w wysokości 200% kryterium, o którym mowa powyżej. 

Powyższa zmiana pozwoli na udzielenie pomocy szerszemu gronu osób 

dotkniętych wykluczeniem społecznym. 

 Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek 

 


