
-PROJEKT- 
UCHWAŁA Nr …  

RADY MIASTA MILANÓWKA 
z dnia ……….  2021 r. 

 
w   sprawie:   ustalenia    kryterium   dochodowego    uprawniającego    do    korzystania z 
nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 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 1990r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) i art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019r. poz.1818) 
oraz dyrektywami Uchwały Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 
2023 (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
   - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Określa się do wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a korzystających z pomocy 
społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności. 
 

§ 2. 
Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku oraz za 
udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom 
wymienionym w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza wysokości do 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. 
Traci  moc uchwała nr  28/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie   
ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy 
społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.  

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  
 

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

……………………………. 



UZASADNIENIE 
 

W związku z przekształceniem  z dniem 1 sierpnia 2021 roku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku, zgodnie   z uchwałą  Nr 392/XLV/21 
Rady Miasta  Milanówka z dnia 28.06.2021r.,  utworzone Centrum Usług Społecznych realizuje 
wszystkie dotychczasowe działania prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W dniu 15 października 2018 r. Rada Ministrów uchwaliła wieloletni rządowy program 
„Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023. Niniejsze zostało dokonane w uchwale Rady 
Ministrów nr 140 z 2018r. (M.P. z 2018 r., poz. 1007), która ma na celu wsparcie dzieci i 
młodzieży w domu i szkole oraz osób dorosłych zwłaszcza osób starszych, chorych lub 
niepełnosprawnych i samotnych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 
Przedmiotowa uchwała obowiązuje od  1 stycznia 2019 roku. Niniejsza uchwała określa  
szczegółowe zasady korzystania z programu osłonowego,  którego strategicznym  celem jest  
ograniczenie zjawiska niedożywienia  dzieci i młodzieży  a   także   osób   dorosłych   
znajdujących   się   w   trudnej   sytuacji   życiowej, a zamieszkujących na terenie Miasta 
Milanówka.   
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.  
z 2020r. poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, może podwyższać kwoty określające 
kryterium dochodowe. Niniejsza uchwała przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie 
dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w podwyższonej wysokości do 150%. 
Gmina może udzielać wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości  do 150% kryterium, 
tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały określającej kryterium 
dochodowe do tego poziomu. 
W  związku  z  powyższym  warunkiem   otrzymania   przez   gminę   dotacji   z   programu na 
dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 
1 cyt. ustawy, jednak nie przekraczających wysokość 150% tego kryterium jest przyjęcie przez 
gminę stosownej uchwały umożliwiającej tym osobom otrzymanie wnioskowanej pomocy bez 
konieczności zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w formie 
produktów żywnościowych. 
Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi na proces przekształceniowy  jednostki realizującej to 
zadanie gminne o charakterze obowiązkowym  należało zaproponować nową treść uchwały. W 
tej sytuacji konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 


