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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod
warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 944 ze zm.1)) oraz art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 2 i 4
w zw. z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz.1769
ze zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
osobie
lub
rodzinie
o dochodach przekraczających odpowiednie kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej, może być przyznana decyzją pomoc w formie zasiłku celowego, zasiłku na
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu
części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową.
2. Pomoc zwrotna może być przyznana raz na kwartał w przypadku zasiłku celowego, a raz
w roku na czas nie dłuższy niż trzy miesiące w przypadku zasiłku okresowego.
3. Wysokość zasiłku celowego, zasiłku okresowego, pomocy rzeczowej i zasiłku na ekonomiczne
usamodzielnienie jest uzależniona od indywidualnej sytuacji materialno- bytowej osoby zainteresowanej
i dostosowana do możliwości finansowych Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w GolubiuDobrzyniu
4. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na :
1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;
3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy
społecznej – jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2.
5. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty przyznanej pomocy w postaci świadczeń
finansowych i rzeczowych jest uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu
osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium
dochodowego osoby lub rodziny wynikające
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
101% - 120 %
121% - 150%
151% - 200%
200 % -250 %
Powyżej 250 %

Wysokość zwrotu przyznanych świadczeń w %
Osoby samotne i
Osoby w rodzinie
10%
30%
50%
80 %
100 %

§ 2. 1. Odpłatność za zapewnienie schronienia, dla osób których miesięczny dochód przekracza
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustala się zgodnie
z tabelą:
Dochód osoby/ rodziny wymagającej schronienia /
bezdomnego w stosunku do kryterium dochodowego
osoby lub rodziny określonego w ustawie o pomocy
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społecznej
do 100 %
101 % do 150 %
151 % do 200 %
201 % do 250 %
powyżej 250 %

nieodpłatnie
40 %
60 %
80 %
100 %

§ 3. 1. Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach.
2. Pracownik socjalny ośrodka na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą,
dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie zwrotne i wnioskuje w jakim
zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.
§ 4. 1. Obowiązek zwrotu kwot udzielonej pomocy oraz wysokość podlegająca jednorazowemu
zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość rat i terminy ich zwrotu ustala się każdorazowo
w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.
2. Zwrot
udzielonej
w decyzji, o której mowa w § 1 ust. 1.

pomocy

następuje

w sposób

wskazany

3. W przypadku niewywiązania się z nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z tego tytułu
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 5. 1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, dyrektor ośrodka, na wniosek pracownika socjalnego lub
zainteresowanej osoby może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 6. 1. Możliwości i zakres udzielania pomocy podlegającej zwrotowi uzależnia się od środków
finansowych
przeznaczonych
na
ten
cel
w planie finansowym ośrodka.
§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń
§ 8. 1. Uchwała
wchodzi
w życie
po
upływie
w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko-pomorskiego.

14 dni

od

dnia

ogłoszenia

1) Zmiana

tekstu jednolitego wyżej wymienieonej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2018r., poz.1000.
tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017r. poz. 38, 1985, 1428, 1282, oraz
Dz. U. z 2018r. poz. 650,700.

2) Zmiana
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Uzasadnienie
Zapisy proponowanej uchwały dostosowują się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie
ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom,
w przypadku gdy kryterium dochodowe, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
aktualnie zgodnie z § 1 pkt 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058) nie przekracza 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
514 zł na osobę w rodzinie Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobom i rodzinom,
których dochód przekracza kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej może być
przyznana pomoc w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej i na
ekonomiczne usamodzielnienie się pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na udzielone
świadczenia. Na podstawie ust. 4 przywołanego wyżej artykułu 96 ustawy o pomocy społecznej rada
gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań
własnych gminy. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały ustanawia zasady
zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczową i zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie.
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