
UCHWAŁA Nr LXXIII/450/23 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do  świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej  w formie posiłku,  zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności albo 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 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 

1812, 1967 i 2127), uchwały 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. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego                           

z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. 

– Pom z 2018 r. poz. 6743) w § 1 wyrazy "150%" zastępuje się wyrazami "200%". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 

dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej.  

Ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 

wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., 

poz. 1007) przewidywał udzielenie wsparcia w postaci posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom spełniającym 

warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 150% kryterium, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy      o pomocy społecznej. W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada 

Ministrów uchwałą nr 264 podniosła kwotę kryterium dochodowego do 200%.  

Na podstawie uchwały Rady Ministrów i zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej rada gminy może podjąć uchwałę podwyższającą kryterium dochodowe do 200%, 

dopuszczając tym samym możliwość udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego 

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego            

w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym to kryterium dochodowe.  

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających  

z wsparcia systemu pomocy społecznej w postaci posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych podwyższenie przez Radę Gminy Chełmża  

do 200% kryterium dochodowego jest zasadne. 

Dopuszczalność mocy wstecznej aktów prawa miejscowego potwierdził Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku  z dnia  10 września 2020  r. I SA/Rz 469/20 - 

Możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej dotyczy także 

aktów prawa miejscowego. 

Ponadto zgodnie z  wyrokiem z dnia 30 marca 2022 r. Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi - Wsteczna moc prawa może dotyczyć tylko przyznania praw.            

Z całą stanowczością natomiast należy wykluczyć możliwość jej zastosowania do nakładania 

obowiązków. 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023                       

i podwyższenie kryterium dochodowego ma zapewnić pomoc osobom starszym, 

niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach 

znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Rekomenduje się podjęcie ww. uchwały o treści przedstawionej w projekcie.   
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