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UCHWAŁA NR XL/368/23
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 1 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„ Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.).

uchwala się, co następuje:
$ I. W uchwale nr XIII/152/19 rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w załączniku w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) w $ 2 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

$ 3. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

RADCA JpRAWNY
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Uzasadnienie
Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały 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, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2023 r., wprowadziło zmianę kryterium dochodowego
z 150% na 200% uprawniającego do korzystania z tej formy wsparcia.

Podwyższenie kryterium dochodowego z 150% na 200%, o którym mowawart. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pozwoli na przyznawanie świadczenia znacznie większej ilości
dzieci ubiegającym się o tę formę pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” nalata 2019-2023. Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje polepszenie sytuacji potencjalnych
adresatów ww Programu.
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