UCHWAŁA NR XIX/170/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r.
poz.1515 ze zmianami ) w związku z art. 96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (
Dz.U. z 2015 r. poz.163.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwala się zasady zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci
usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod
warunkiem zwrotu.
§ 2. 1. .Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa, posiłki oraz pomoc w formie usług podlegają
zwrotowi na następujących zasadach : Tabela - Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, usługi, pomoc rzeczowa
oraz posiłki:
Dochód na osobę wg kryterium
dochodowego z art.8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej w %

do 100
powyżej 100 do 150
powyżej 150 do 200
powyżej 200

Wysokość zwrotu liczona od poniesionych kosztów w %
Osoba samotna

bezpłatnie
50
70
100

Osoba samotnie
gospodarująca w
rodzinie

bezpłatnie
70
90
100

Osoba w rodzinie

bezpłatnie
80
100
100

2. Pomoc dzieciom i młodzieży do czasu podjęcia nauki w szkole, uczniom do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom realizowana w formie posiłków nie podlega zwrotowi, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % dochodu, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej z 12 marca 2004 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX /253/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE

Zgodnie ze znowelizowanym art.96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004
r. osoby i rodziny, którym przyznano pomoc w postaci usług, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem
zwrotu, zobowiązane są w części lub w całości do zwrotu wydatków, jeżeli dochód na osobę w
rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego .
Zasady zwrotu wydatków za w/w świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie
zadań własnych zgodnie z art. 96 ust. 4 określa rada gminy w drodze uchwały.
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/346/05 z dnia 14
czerwca 2005 r. stwierdzono nieważność w § 4 ust.1 zdanie 2 uchwały Nr XXIX/253/2005 Rady
Miejskiej

w Głogowie z 31 maja 2005 r.

Zasadne jest zatem podjęcie nowej uchwały o treści zgodnej z delegacją ustawową oraz ze
znowelizowanym art.96 ust.2 ustawy.
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