
UCHWAŁA NR LXV/572/2023 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
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 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, i 2270, z 2022 r. 
poz. 1,66,1079,1692,1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185), w związku 
z 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 z 2022 r. poz. 1287)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego 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 z 2022 r. poz. 1287), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, 
dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia                       
17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku 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. Kujawsko–Pomorskiego poz. 6730). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXV/572/2023 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, 
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. 
w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) kryterium dochodowe dla osoby samotnie 
gospodarującej wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł. 

Uchwała 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,   zmieniona uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r., przewiduje od                                     
od dnia 1 stycznia 2023 r. udzielenie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania 
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe 
w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. 

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na posiłki i pomoc 
rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do 
zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. W myśl ust. 4 przywołanego 
artykułu, rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. 

Mając powyższe na uwadze, wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, podlega zatem publikacji w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych). 

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 22  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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