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z dnia  22 lutego 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WĄSOSZ 

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

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy  z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.1) ), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wąsosz dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad 
zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3285). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Nieszała 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 

1812, 1967, 2127 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 185. 
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Uzasadnienie 

 

Z dniem 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 2019-2023. Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023, zwanego dalej „Programem”, tj. modułu 1 dla dzieci i młodzieży oraz modułu 2 dla osób 
dorosłych, gmina otrzyma wsparcie finansowe w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. 

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 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 
zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek zawartych w art. 7 ww. ustawy. Aktualnie kryterium 
dochodowe wynosi miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł, zaś dla osoby w rodzinie 
600,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1296). 

Podwyższenie kryterium dochodowego ze 150% na 200%, o którym mowa w art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, pozwoli na szerszy dostęp, wsparcie większej grupy osób oraz przyznanie zasiłku celowego 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin w ramach Programu. 

Projekt zakłada, aby uchwała obowiązywała z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r., to jest od dnia wejścia 
w życie znowelizowanych przepisów. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) możliwe jest nadanie 
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego 
nie stoją temu na przeszkodzie. W orzecznictwie przyjmuje się, że powyższe zasady nie zostaną naruszone, 
jeżeli przepisy mające działać z mocą wsteczną nie wprowadzają obowiązków, a wsteczne przyznanie 
określonych uprawnień nie jest równoznaczne z pogorszeniem sytuacji podmiotów, lecz jej polepszeniem. 

Na potrzeby realizacji Programu zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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