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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 5 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób 
objętych programem wieloletnim "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. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 
Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały nr II/23/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023, wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B4E478B0-6841-452D-B34D-4D610D08B238. Projekt Strona 1



 
UZASADNIENIE 

 

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 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). 
Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu mogą otrzymać osoby o niskich 
dochodach, których dochód nie przekracza: 
 
1552 zł - dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł), 
1200 zł - dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).  
 
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno 
osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom i 
młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.  
Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.  
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