
UCHWAŁA NR LX/857/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na 
zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 

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) oraz art. 96 ust.4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/33/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe 
w postaci produktów żywnościowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 10450) §2 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„§ 2. Wydatki na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesione przy dofinansowaniu tego 
zadania ze środków finansowych budżetu państwa, w szczególności wieloletniego rządowego programu pn. 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód 
osoby lub rodziny zobowiązanej do zwrotu wydatków jest wyższy niż 200% kryterium dochodowego, 
o którym mowa w § 1 uchwały.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Z uwagi na wejście w życie Uchwały Rady Ministrów Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta Kalisza nowej uchwały uwzględniającej zasady określone w w/w 
akcie prawnym. Uchwała zakłada możliwość wsparcia osób spełniających warunki otrzymania pomocy 
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe 
w wysokości 200% kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. 

Podjęcie proponowanej uchwały pozwoli objąć wymienioną formą pomocy większą liczbę osób, a w 
szczególności uczące się dzieci, nawet z tych środowisk, których dochód przekracza kryterium dochodowe 
określone w ustawie o pomocy społecznej i ustalić zwrot wydatków w tym zakresie. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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