
UCHWAŁA NR XLVI/359/2023 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia 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 (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561)  art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, 2270, z 2022 r.,  poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140) 
w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. 
(M. P.  z 2022 r. poz. 1287) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w formie posiłku oraz 
za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym 
w wieloletnim rządowym programie „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200 % 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2.  
Traci moc Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 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. (Dziennik 
Urzęd Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 3613). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AEB025C5-D970-4384-A51E-96B72434CE06. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4


