
Zarządzenie Nr 1/22 

Dyrektora CUS w Myślenicach 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

dotyczy: bazowej kwoty świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności dla jednej osoby 

 

Działając na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, 

stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 279/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia oraz nadania Statutu Centrum Usług 

Społecznych w Myślenicach poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Myślenicach, § 5 Procedury określającej zasady i wysokość przyznawanego 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielanych w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023“ (M.P. z 

2018r. poz.1007) wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora CUS nr 37/21 z dnia 20 grudnia 

2021r. zarządzam co następuje: 

§1 

 

Podaję do wiadomości i stosowania: 

1. bazowa kwota świadczenia za 2021 roku wyniosła 132 zł.  

2. kwota świadczenia dla osoby samotnej oraz prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo 

domowe, której dochód mieści się w granicach 0% -  100% kryterium dochodowego 

wyliczonego w oparciu o art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, w 2022 roku wynosi – 158 zł. 

3.  kwota świadczenia dla osoby samotnej oraz prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo 

domowe, której dochód mieści się w granicach 101% -  150% kryterium dochodowego 

wyliczonego w oparciu o art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, w 2022 roku wynosi – 133 zł.  

4. kwota świadczenia dla rodzin, których dochód zawiera się w przedziale od 0%  do 100% 

kryterium dochodowego  wyliczonego w oparciu o art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, 

wynosi na 2022 rok – 106 zł.  

5. kwota świadczenia dla rodzin, których dochód zawiera się w przedziale od 101%  do 150% 

kryterium dochodowego  wyliczonego w oparciu o art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, 

wynosi na 2022 rok – 79 zł.  

§2 

 

Stosowani zarządzenia powierza się Organizatorowi Pomocy Społecznej i pracownikom 

działu  pomocy społecznej. 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2022r. 
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