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z dnia  6 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 8 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia 

Górna 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 2019 r. 
poz. 506), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 
w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 14/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie 
zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności osobom i rodzinom wymienionym w Uchwale Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, spełniającym warunki otrzymania pomocy wymienione 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
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Uzasadnienie

Uchwałą z dnia 15.10.2018 r. Rada Ministrów przyjęła wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w
szkole” na lata 2019-2023, w ramach którego zapewnione będą posiłki dla uczniów, dzieci i młodzieży oraz dla
osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych i niepełnosprawnych a także samotnych. W ramach programu
pomocą zostaną objęte osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. W tym celu Rada Gminy Małkinia Górna w dniu 13 grudnia 2018 r. podjęła
stosowną uchwałę, w której odniesiono się do podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia
pomocy w formie świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. Stosując się do zaleceń Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego dokonuje się zmiany uchwały poprzez usunięcie z paragrafu 1. zapisów dot. świadczeń
niepieniężnych (posiłek lub wsparcie rzeczowe) i uregulowanie ich kwestii w odrębnej uchwale.
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