Projekt
UCHWAŁA Nr………….
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia………….
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ w związku z art. 96
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r. poz.
182 ze zm./ Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:
§1
1. W uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej może być przyznany zasiłek celowy lub pomoc
rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub
wydatków na pomoc rzeczową.
2. O zasiłek, o którym mowa w pkt 1 mogą ubiegać się osoby lub rodziny,
których uzyskiwany dochód nie przekracza 250% kryterium
dochodowego dla danej rodziny.
3. O całkowite odstąpienie od zwrotu przyznanego zasiłku mogą ubiegać się
osoby, których uzyskiwany dochód nie przekracza 200 % kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy.
4. O częściowe odstąpienie od zwrotu przyznanego zasiłku mogą ubiegać się
osoby, które spełniają warunki określone w pkt 2, a których dochód jest
w granicach 200% - 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
5. W przypadkach wyjątkowych, niezależnie od zasad zwrotu wydatków
określonych w § 1 pkt 3 i 4, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na
udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki
udzielonej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek

pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od
żądania takiego zwrotu.
§2
Za szczególnie uzasadnione przypadki, rozumie się przede wszystkim:
- sieroctwo,
- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
- potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- przemoc w rodzinie.
§3
Zasiłek, o którym mowa w § 1 pkt 1 może być przyznany w szczególności na;
- zakup opału,
- wyprawki szkolne dla dzieci,
- koszty leków i leczenia,
- zakup obuwia i odzieży,
- opłatę świadczeń związanych z utrzymaniem mieszkania,
- zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
§4
Spłata określonej w § 1 pkt 1 pomocy może być rozłożona w ratach
miesięcznych i nie może przekraczać okresu rocznego. Wysokość rat
miesięcznych będzie z góry ustalona pomiędzy pracownikiem socjalnym a
osobą zainteresowaną.
§5
Obowiązek zwrotu przyznanej pomocy w formach określonych w § 1 niniejszej
uchwały spoczywa na świadczeniobiorcy.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i
rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od 01 października
2012 r. wynosi 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę
w rodzinie /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej/
Zgodnie z art. 96 ust. 4 cyt. ustawy o pomocy społecznej Rada gminy
określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, będących w zakresie zadań własnych.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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