
UCHWAŁA NR LXII/388/2023 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie  określenia  zasad zwrotu wydatków na  dożywianie,  w tym 
za zakupione posiłki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 96 ust. 4 , 
art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn  uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wydatki na dożywianie, w tym za zakupione posiłki, przyznane osobie lub 
rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i przy dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, podlegają zwrotowi w części lub całości z zastrzeżeniem §  
2. 

§ 2. Wydatki na pomoc rzeczową w formie posiłku, w tym zakup posiłków dla 
dzieci i młodzieży poniesione przy dofinansowaniu tego zadania ze środków 
finansowych budżetu  państwa- wieloletniego  rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podlegają zwrotowi w części lub całości, 
jeżeli dochód osoby lub rodziny zobowiązanej do zwrotu wydatków jest wyższy 
niż 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w § 1 uchwały. 

§ 3. Określenie wysokości  zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za 
zakupione posiłki, następuje indywidualnie po szczegółowej analizie materiału 
dowodowego, w tym  rodzinnego wywiadu środowiskowego, w drodze decyzji 
administracyjnej ustalającej termin ich spłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn . 

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr IV/38/2019  Rady Gminy Kawęczyn z dnia  
15 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 
dożywianie, w tym za zakupione posiłki. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LXII/388/2023 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie  określenia  zasad zwrotu wydatków na  dożywianie,  w tym za 
zakupione posiłki 
 
Jedną z form pomocy dla rodzin o najniższych dochodach jest dożywianie, w tym zakup 
posiłków. 

Podjęcie uchwały pozwoli objąć wymienioną formą pomocy osoby, w szczególności uczące 
się dzieci i młodzież, nawet z tych środowisk, których dochód przekracza kryterium 
dochodowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustalić zwrot wydatków, w tym 
zakresie. Pomoc w postaci gorącego posiłku przyznawana jest w drodze decyzji 
administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym.  

Realizując tę  formę pomocy przyczyniamy się do zapobiegania niedożywieniu, które 
wynika z trudnej sytuacji życiowej  osób i rodzin.   

Mając na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie proponowanej uchwały. 
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