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UCHWAŁA NR LIV/   /2023 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc 
rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym 

„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. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2268 z późn. zm.), w związku z uchwałą 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 z późn. zm.), Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 
zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poz. 10408) wyrazy „150 %” zastępuje 
się wyrazami „200 %”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE 

Zmiana obecnie obowiązującej uchwały wynika w szczególności ze zwiększenia kryterium 

dochodowego branego pod uwagę przy ustaleniu zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętym rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z kwoty nieprzekraczającej 150 % na kwotę 

nieprzekraczającą 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej. 

 Zadania własne Gminy Borek Wielkopolski o charakterze obowiązkowym w zakresie 

zapewnienia posiłku oraz przyznania zasiłku celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

życiowych rodziny bądź osoby samotnej realizuje M-G OPS  w Borku Wielkopolskim. 
 Po zatwierdzeniu uchwały kryterium uprawniające do udzielenia pomocy będą stanowić poniżej 

podane kwoty, które jednocześnie będą odstąpieniem od żądania  zwrotu: 

1) kwota 1 552,- zł - to 200 % kryterium  dochodowego dla osoby samotnej; 

2) kwota 1 200,- zł - to 200 % kryterium dochodowego dla osób w rodzinie. 

 Podjęcie uchwały z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r. jest niezbędne w celu 

kontynuacji udzielenia pomocy dla osób i  rodzin tego wymagających.  

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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