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UCHWAŁA NR 0007.76.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 20 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 z późn. zm.) 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.
z 2018 r. poz. 1007) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 ze zm.), Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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. z 2018 r. poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. 2. Traci moc uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
§ 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków,
§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Uzasadnienie
W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie 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 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy
w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu
wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 4 cyt. ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących
w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia się od żądania zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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. z 2018 r. poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej,
dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
Zgodnie
z art. 4 ustawy
z dnia
20 lipca
2000 r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Natomiast art. 5 ww. ustawy stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie. W związku z powyższym zasadny jest zapis, że uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019r.
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