
UCHWAŁA NR XXXVII/306/23 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 6 marca 2023 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 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 . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz.40), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 
ze zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007) w 
sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a 
także w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r. (M.P. poz. 1287), zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023, Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłków 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w 
załączniku do uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej 
Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za 
świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

W dniu 30 grudnia 2022r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w programie „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-23. 

Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 
150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). 

W wyniku podjęcia uchwały pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymają osoby o 
niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 

- 1 552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1 164 zł), 

- 1 200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Ponieważ uchwała Rady Ministrów nie może stanowić podstawy do udzielania pomocy dla osób 
z dochodami przekraczającymi 100% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, 
konieczne jest podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do poziomu 
przewidywanego programem rządowym, tj. do poziomu 200% kryterium dochodowego. 

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób, wymagających pomocy w 
formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności. 
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