
UCHWAŁA NR LXI/555/2023 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustanowienia Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew 

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 
poz. 40 ze zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 110 ust. 10, art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 ze zmianami) 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 w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 poz. 1287) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu 
osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023" wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w punkcie V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu, w ppkt  1.1. wyraz „150%”  zastępuje się 
wyrazem „200%”, 

2) w punkcie V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu, w ppkt  2.1. wyraz „150%”  zastępuje się 
wyrazem „ 200%”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od uchwalenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

 

 
 Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskim dochodzie, jak i 
dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje 
wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.                                                                                                                                                                              
 Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia 
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje, bowiem większą kontrolę 
nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowane są posiłki oraz nad procesem ich 
przygotowania. 
 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy 
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w 
tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 
 Na podstawie art. 110 ust. 10 ww. ustawy, Rada biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. 
 
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.                                                                                                                             
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