
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/23 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, 
poz. 1967 i poz. 2127) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 
oraz z 2022 r. poz. 1287), Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) dla celów przyznania 
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom 
objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 
z 2018 r. poz. 1007 ze zm.). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Cielądz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz.6813). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi  
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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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 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 r. 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 2021 r. poz. 1296)].  

Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007) i Uchwała Nr 264 Rady Ministrów  z dnia 
28 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje 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. Wsparciem w ramach Programu zostaną 
objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 200 % kryterium, o którym 
mowa w art. 8 w/w ustawy. 

W/w formy pomocy będą świadczone w dwóch modułach: 

1. moduł I dla dzieci i młodzieży w następujących grupach: 

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgminazjalnej; 

2. moduł II dla osób dorosłych 

- osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin 
korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 200 % kryterium dochodowego 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz 
uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i  rodzinom, 
w szczególności rodzinom wielodzietnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. 

Wprowadzenie niniejszej uchwały z mocą wsteczną jest zgodne z art. 5 ustawy o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w którym ustawodawca 
wskazał możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady 
demokratycznego państwa prawnego nie stosują temu na przeszkodzie. Przedmiotowa uchwała 
bezsprzecznie działa na korzyść jej adresatów. Powyższe nie narusza zasad demokratycznego państwa 
prawa, ani nie pogarsza sytuacji prawnej adresatów. 

Zasadne jest zatem uchylenie uchwały Nr II/13/18 Rady Gminy Cielądz z dnia 10 grudnia 2018 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6813). 

 Dlatego też podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
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