
UCHWAŁA NR XLVIII/469/14
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej 
przyznanych pod warunkiem zwrotu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2013 
poz. 594, 645, 1318), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U z 2013 roku poz. 182) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie zasiłków okresowych, 
celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, związanych z między innymi z nagłą chorobą, zdarzeniem losowym osobie lub rodzinie 
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 
zgodnie z poniższą tabelą:

 Wysokość zwrotu wydatków określona 
w %

 Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

 Osoby samotnie 
gospodarujące

 Osoby 
w rodzinie

 Powyżej 100 do 130  60  70
 Powyżej 130 do 150  80  90
 Powyżej 150  100  100

§ 2. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na 
pomoc rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem zwrotu lub 
wysokości rat i termin ich zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej 
o przyznanie świadczenia z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób 
i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń.

§ 3. W przypadku udzielenia pomocy w formie rzeczowej zwrotowi może podlegać kwota stanowiąca 
równowartość tej pomocy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  Miejskiej:
L. Stróżyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 marca 2014 r.

Poz. 1195
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