
UCHWAŁA NR LXI.370.2023 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy 
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-

Dobrzyń 

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) oraz art. 8 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 uprawniające osoby i rodziny do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr III.17.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie  podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 
lub żywności dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-Dobrzyń (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.139). 

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności od dnia 1 stycznia 2023 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz 1296, poz. 1981, 

poz. 2270; z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1967, poz. 2127 i poz. 1812 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej 
pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-
Dobrzyń. 

Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. ustanowiony został wieloletni rządowy 
program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).  

Uchwała ta określa zasady wsparcia finansowego gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych. 

Według zasad zawartych w programie, w latach 2019–2022  gmina mogła otrzymać dotację na pomoc 
udzielaną w tym zakresie mieszkańcom w przypadku, kiedy dochód osób i rodzin spełniających warunki do 
otrzymania pomocy nie przekroczył 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy – pod warunkiem, 
że rada gminy podjęła uchwałę podwyższającą kryterium dochodowe do tego poziomu. 

Generalnie, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli spełniają określone w art. 8 ust. 1 w/w ustawy 
kryterium dochodowe (z uwzględnieniem waloryzacji ogłaszanej na podstawie art. 9 ust. 7 i 8). 

Jednakże, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, Rada gminy może, w drodze uchwały, 
podwyższyć kwoty kryterium, uprawniające do niektórych świadczeń pieniężnych tzn. do zasiłku okresowego 
i do zasiłku celowego. 

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów wprowadziła zmiany w  swojej uchwale nr 140 z dnia  
15 października 2018r. (M.P. z 2022r., poz. 1287). Według tych zmian od 2023 roku gmina może otrzymać 
dotację na pomoc udzielaną mieszkańcom  (dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniom 
do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym 
w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym) w formie posiłków, produktów 
żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na ich zakup w przypadku, kiedy dochód osób i rodzin 
spełniających warunki do otrzymania pomocy nie przekroczy 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w 
ustawy o pomocy społecznej. 

Możliwość korzystania przez Gminę ze wsparcia finansowego z budżetu państwa w ramach programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na pomoc dla mieszkańców gminy w formie zasiłku celowego na zakup żywności 
lub posiłku przy dochodzie do 200% % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej jest 
uwarunkowane posiadaniem uchwały Rady Gminy podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do 
pomocy do tego poziomu. 

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy pieniężnej na zakup żywności lub 
posiłku pozwoli na objęcie taką pomocą większej ilości osób w gminie, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o osoby starsze i niepełnosprawne samotnie gospodarujące. Za corocznym wzrostem świadczeń emerytalno-
rentowych, wzrastają niestety nieadekwatnie koszty codziennego życia. Do tej pory, osoby samotne, których 
dochód przekroczył kwotę 1.164 zł nie mogły skorzystać z pomocy pieniężnej w ramach Programu. 
W przypadku podjęcia uchwały, z powyższej pomocy będą mogły skorzystać osoby samotne, których dochód 
nie przekroczy kwoty 1.552 zł. 

Nie budzi wątpliwości założenie, osoby samotne z dochodem nie przekraczającym tej kwoty, po realizacji 
koniecznych opłat, zakupie leków czy opału i energii mają problemy z realizacją podstawowych potrzeb 
żywieniowych. 
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