
UCHWAŁA NR LVI/320/2023 
RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń 
przyznanych 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz.U. 
z 2021r. poz 2268 z poż. zm.) w związku z Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1287), Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Podwyższa do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

§ 2. 2.Traci moc Uchwała NR IV/40/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

§ 3. 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Alicja Szaniawska 
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UZASADNIENIE 

Z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana kryteriów dochodów w rządowym 
rozporządzeniu dotyczącym wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019 - 2023. W związku z powyższym poprzednio funkcjonującą uchwałę w Gminie Borowie 
dotyczącą tego obszaru należy uaktualnić. Uchwała winna wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2023 r., aby móc zachować ciągłość w przyznawaniu zasiłków celowych dla osób 
potrzebujących wsparcia przy kompatybilności ze zmienioną uchwałą Rady Ministrów. 
Przyczyni się to do polepszenia sytuacji prawnej dzieci z rodzin uboższych, przy czym nie 
będzie miało to wpływu na pogorszenie się sytuacji pozostałych rodzin. 
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