
PROJEKT 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY WILKOWICE 

z dnia   2023 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 96 ust. 2, i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2268) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1461), 

 

Rada Gminy Wilkowice 

uchwala, co następuje 

 

§ 1.1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, 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 o pomocy społecznej. 

2. Traci moc uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie po 3 dniach od opublikowania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 

r. stanowią kwoty: 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz  600,00 zł na osobę w rodzinie. 

Obecnie jest realizowany program ustanowiony na podstawie 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. W dniu 01 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała nr 264 Rady 

Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, na podstawie, której program 

umożliwia udzielenie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom, spełniającym kryterium 

dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Jednakże 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 kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie 

pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 200 % 

kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, 

podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 200 % do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za 

udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Wejście w życie uchwały w terminie krótszym niż 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego jest uzasadnione z uwagi na istotny interes mieszkańców gminy 

Wilkowice, a to w szczególności poprzez zapewnienie udzielania pomocy w formie dożywiania osobom 

znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji osobistej i materialnej. Jednocześnie należy podkreślić, 

że jest to zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Wobec powyższego podjęcie 

stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 


