
UCHWAŁA NR LII.411.2023 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób i rodzin 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2023r., poz. 40) art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.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) zmienioną uchwałą nr 264 Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z dnia 28 grudnia 2022 r. 
(M.P. z 2022r. poz. 1287) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III.13.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r.  w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023 wprowadza się następującą zmianę:  w §1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2023r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

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 
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Kryterium to 
od dnia 1 stycznia 2022r stanowią kwoty: 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na 
osobę w rodzinie (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). 

Ustanowiony rządowy program Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniający 
uchwałę w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
(M.P. z 2022r., poz. 1287) w Module 1 i 2 przewiduje udzielenie wsparcia osobom spełniającym warunki 
otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia   12 marca 2004r.   o pomocy   społecznej   oraz 
spełniającym   kryterium   dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. 

W myśl art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki, pomoc rzeczową, posiłki podlegają 
zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę 
kryterium dochodowego. 

Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy, Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań 
własnych. 

Przyjęcie przedłożonego projektu uchwały pozwoli na udzielenie pomocy osobom i rodzicom będącym 
w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i zawodowej pomimo uzyskiwanych dochodów . 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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