
Uchwała nr …………. 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 
z dnia ………….. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w 

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 
2021r., poz. 2268 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w 
sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. 
P. z 2018r., poz. 1007 z późn. zm.)  

 
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 
u c h w a l a 

 
§ 1 W uchwale nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 18.12.2018r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8305 z 
dnia 28.12.2018r.) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zmienić i nadać brzmienie § 1 „Podwyższenie do 200% 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania 
pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w 
uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007 z późn. zm.)”. 
 
§  2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

PREZYDENT MIASTA 
  /-/ Anna Hetman 



UZASADNIENIE 

  
Prawo do świadczeń pieniężnych 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 odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 
z późn. zm.). Kryterium uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 1296) obecnie wynosi dla osoby 
samotnie gospodarującej 776 zł, a dla osoby pozostającej w rodzinie 600 zł. 
Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. ustanowiono wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007 z późn. zm.). W ramach tego 
programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – 
spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium 
dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.  
W trakcie realizacji programu rządowego w zakresie dożywiania w latach 2006-2013 oraz w latach 2014-2018 
obowiązywało i w aktualnie realizowanym Programie również obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 
150%, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zatem obecnie obowiązujące w ramach 
Programu kryteria to dla osoby samotnie gospodarującej 1164 zł, a dla osoby w rodzinie 900 zł. 
W dniu 28 grudnia 2022r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski ukazała się uchwała Nr 264 zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019–2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1287) podwyższając w ramach programu kryterium dochodowe do 200% 
kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc zatem mogą 
otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 1552 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200 zł dla 
osoby w rodzinie. 
Zaznacza się jednak, iż gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności w postaci zasiłku celowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% 
wyłącznie w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do 
tego poziomu (art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Zmiana uchwały obejmuje zatem zmianę § 1, który 
otrzymuje nowe brzmienie poprzez weryfikację progu procentowego kryterium dochodowego. 

Mając na uwadze powyższe, a przede wszystkim trudną sytuację osób i rodzin korzystających z 
systemu pomocy społecznej, podwyższenie kryterium dochodowego do poziomu 200% ułatwi oraz uskuteczni 
działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, ograniczy również zjawisko niedożywienia dzieci i 
młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz osób dorosłych, 
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Ponadto podjęcie niniejszej 
uchwały daje możliwość poszerzenia kręgu beneficjentów Programu. 

W związku z powyższym zmiana w w/w uchwale jest uzasadniona. 
 

 
DYREKTOR 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
  /-/ Klaudia Nietrzebka 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 


