
UCHWAŁA XXXVI/264/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych 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 2017 r., poz. 1875.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.           
z 2017 r., poz. 1795 z późn. zm.), Rada Gminy  Skoroszyce uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Osobom samotnie gospodarującym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którym 
dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej mogą być przyznane świadczenia pod warunkiem zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, 
posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą.

§ 2. 

Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla rodziny, o których mowa w § 1, następuje 
w przypadku, gdy:

1) dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 100% do 150% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy - zwrot 30% przyznanego świadczenia,

2) dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 150% do 200% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy - zwrot 60% przyznanego świadczenia,

3) dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 200% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy - zwrot 100% przyznanego świadczenia.

§ 3. 

Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej, o których mowa 
w § 1 , następuje w przypadku, gdy:

1) dochód na osoby samotnie gospodarującej zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 100% do 
150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy - zwrot 30% przyznanego świadczenia,

2) dochód na osobę samotnie gospodarującą zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 150% do 
200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy - zwrot 50% przyznanego świadczenia,

3) dochód na osobę samotnie gospodarującą zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 200% 
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy - zwrot 100% przyznanego świadczenia.

§ 4. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji, gdy żądanie zwrotu wydatków za 
udzielone świadczenie w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby 
skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 w Skoroszycach 
działający z upoważnienia Wójta Gminy Skoroszyce na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 
socjalnego może:

1) odstąpić od żądania takiego zwrotu,

2) odroczyć termin płatności wymaganej należności,

3) rozłożyć spłatę należności na raty.
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski

Id: B03B3CCD-771A-4207-BF96-1CB683D79F93. Podpisany Strona 2




