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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków za niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) w związku z art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz 2268 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Niniejsza uchwała dotyczy ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do niektórych 
świadczeń pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej. 

§ 2.  

1. Świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznaje się 
nieodpłatnie jeżeli dochód osoby dorosłej samotnie gospodarującej lub dochód na osobie 
w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

2. Świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na inne cele niż określone w ust.1 i zasiłków 
okresowych przyznaje się nieodpłatnie: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 

2) dla osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3.  

1. Świadczenie w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych, posiłku dla osób dorosłych, 
w tym posiłku wraz z dowozem do miejsca zamieszkania przyznaje się bez obowiązku zwrotu jeżeli 
dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Świadczenia w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych, posiłku dla dzieci 
i młodzieży, całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu oraz placówkach szkolno-
wychowawczych przyznaje się bez obowiązku zwrotu jeżeli dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 300% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej. 
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3. Wysokość zwrotu wydatków dla świadczeń w formie: rzeczowej, posiłków, zasiłków celowych 
i okresowych, dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone  
w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, do których nie ma zastosowania  § 2  lub § 3 ust. 1 i 2 
określa poniższa tabela : 

Wysokość zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w % 

 % dochodu osoby samotnie gospodarującej/ lub 
osoby w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej 

osoby samotnie 
gospodarujące 

osoby w rodzinie 

Powyżej 100 do 150 0 0 
Powyżej 150 do 200 0 10 
powyżej 200 do 250 20 20 
powyżej 250 do 300 40 40 
powyżej 300 do 350 60 60 
powyżej 350 do 400 80 80 
powyżej 400 100 100 

§ 4.  

1. Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach nie dłużej niż przez okres 
12 miesięcy. 

2. Obowiązek zwrotu, wysokość i sposób zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji 
administracyjnej o przyznaniu świadczenia. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 

§ 6.  

Traci moc Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku i wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rada Gminy może podwyższyć kryteria uprawniające do 
udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej  oraz określać zasady zwrotu świadczeń 
przyznanych pod warunkiem zwrotu. Celem proponowanych uregulowań jest zwiększenie 
dostępności do świadczeń pieniężnych i rzeczowych przyznawanych na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej osobom zamieszkującym na terenie gminy Michałowice oraz przyjęcie 
rozwiązań uwzględniających nowe kryteria w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w 
domu”. 

W dniu 28 grudnia 2022 r.  Rady Ministrów przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę 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. Uchwała ta od 1 stycznia 2023r. podwyższyła 
kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń przyznawanych w ramach tego 
programu z poziomu 150% kryterium dochodowego do 200% kryterium dochodowego. 

Aby pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” mogła być realizowana na określonych 
w uchwale RM warunkach konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Proponowane zmiany 
podwyższenia kryterium dochodowego i zasad zwrotu za niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
zawierają szersze i bardziej korzystne kryteria i zasady niż wprost wynikające z uchwały RM gdyż 
opierają  się na analizie dotychczasowych potrzeb osób zgłaszających się po wsparcie do GOPS. 

W przedkładanym dokumencie proponuje się: 

1) podwyższenie dotychczas obowiązującego kryterium dochodowego. Zakres zmian obrazuje tabela. 

Rodzaj świadczenia Dotychczas obowiązujące 
kryterium dochodowe 

Kryterium dochodowe na podstawie 
niniejszej uchwały 

zasiłki celowe na zakup 
żywności lub posiłków 

150% tj. 1164zł na osobę 
samotnie gospodarującą i 900zł 
na osobę w rodzinie 

200% tj. 1552zł na osobę samotnie 
gospodarującą i 1200 zł na osobę w 
rodzinie 

zasiłki celowe i 
okresowe 

150% tj.1164zł na osobę 
samotnie gospodarującą i 125% 
tj. 900zł na osobę w rodzinie 

200% tj.1552zł na osobę samotnie 
gospodarującą  
 150% tj. 900zł na osobę w rodzinie 

2) ustalenie zasad zwrotu dla świadczeń rzeczowych w formie posiłku lub żywności, przyznawane bez 
obowiązku zwrotu. Zakres zmian obrazuje tabela. 

Rodzaj świadczenia Dotychczas obowiązujące zasady Nowe zasady na podstawie 
niniejszej uchwały 

Pomoc rzeczowa w formie 
posiłku lub żywności dla 
samotnie gospodarujących  

Bez obowiązku zwrotu do 180% 
kryterium tj. 1396,80zł 

Bez obowiązku zwrotu do 250% 
kryterium tj. 1940zł 

Pomoc rzeczowa w formie 
posiłku lub żywności dla 
dzieci i młodzieży 

Bez obowiązku zwrotu do 250% 
kryterium tj. 1500zł na osobę w 
rodzinie 

Bez obowiązku zwrotu do 300% 
kryterium tj. 1800zł na osobę w 
rodzinie 

3) ustalenie zasad zwrotu dla świadczeń rzeczowych w formie posiłku lub żywności, innych świadczeń 
rzeczowych, zasiłków celowych i okresowych przyznanych pomimo przekroczenia  obowiązującego 
kryterium dochodowego. Zakres zmian obrazuje tabela. 

% dochodu osoby 
samotnie 

Przedziały 
kwotowe osoby 

Przedziały 
kwotowe na 

Dotychczasowa 
wysokość zwrotu 

Nowa wysokość 
zwrotu wydatków 
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wydatków na 
udzielone 
świadczenie w % 

na udzielone 
świadczenie w % 

gospodarującej/ 
lub osoby w 
rodzinie w 
stosunku do 
kryterium 
dochodowego  

samotnie 
gospodarującej 

osobę w 
rodzinie 

Osoby 
samotn0e 

Osoby w 
rodzinie 

Osoby 
samotne 

Osoby w 
rodzinie 

Powyżej 100 do 
125 

776zł-970zł 600zł - 750zł  0 0 0 0 

Powyżej 125 do 
150 

970zł -1164zł 750zł -900zł 0 20 0 0 

Powyżej 150 do 
200 

1164zł -1552zł 900zł - 1200zł 20 40 0 10 

powyżej 200 do 
250 

1552zł-1940zł 1200zł - 
1500zł 

40 60 20 20 

powyżej 250 do 
300 

1940zł -2328zł 1500zł -1800zł 60 80 40 40 

powyżej 300 do 
350 

2328zł -2716zł 1800zł  -
2100zł 

80 100 60 60 

powyżej 350 do 
400 

2716zł -3104zł 2100zł -2400zł 100 100 80 80 

powyżej 400 Powyżej 3104zł Powyżej 
2400zł 

100 100 100 100 

Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi bardziej skuteczną pomoc dla osób i rodzin będących 
w najtrudniejszej sytuacji bytowej. Z aktualnej analizy wynika, że pozwoli na przyznanie 
korzystniejszych świadczeń dla 41 osób/rodzin. Na chwilę obecną wprowadzone niniejszą uchwałą 
rozwiązania nie wymagają zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy 
społecznej. Świadczenia przyznawane na podstawie niniejszej uchwały będą finansowane z dotacji 
w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”  jak również ze środków własnych przeznaczanych 
na realizację świadczeń z zakresu pomocy społecznej. 
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