
UCHWAŁA NR LXV/538/23 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 17 marca 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40), art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2268, 1296, 1981 i 2270; z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1967, 2127, 1817) - Rada 
Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się kryteria dochodowe uprawniające do przyznania  pomocy społecznej w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
oraz określa się zasady zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 
poz. 1007 i 1287). 

§ 2. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 
2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

§ 3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku  lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach 
tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny 
nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Andrespolu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 1126). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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