
UCHWAŁA Nr LI /338/2023 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania 

wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

 

Na podstawie art. 18. ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U . z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ( M.P. z 2018r. Poz.1007  

ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 200% kryterium ustawowego,  

o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących 

oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego 

programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.  

 

§ 2. Do wysokości 200% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony 

posiłek, udzielone świadczenie pieniężne, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sochocinie 

 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/25/2018 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

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

 

 

§ 5. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

         

    

     

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr LI/338/2023 

                                          RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

                                                     z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

 

          Z dniem 1 stycznia 2023r. Uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r.  

(Mon. Pol. z 2022r. Poz. 264) wprowadziła zmiany do Uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023 (Mon. 

Pol. z 2018r. Poz. 1007) podwyższając kryterium dochodowe ze 150% na 200% dla osób 

samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające te osoby i rodziny do 

uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu,, 

Posiłek w szkole i w domu”. 

 

           Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały podwyższającej kryterium 

dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole  

i w domu”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla 

osoby samotnie gospodarującej od dnia 1 stycznia 2022r. wynosi 776 zł a dla osoby  

w rodzinie wynosi 600 zł (Rozporządzenie 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). 

 

 

 

 

    

    

 

 
 


