
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/274/14 

RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 25 marca 2014 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem 

zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 

poz. 594 ze zm.) i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 

182 ze zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, 

będące w zakresie zadań własnych gminy, zwane dalej wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, 

podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej, podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na 

osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza odpowiednio kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z poniższą tabelą: 

 Wysokość dochodu w % w odniesieniu do odpowiedniego kryterium 

dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 Procentowa wysokość zwrotu 

przyznanych świadczeń 

 od 101% do 125%  25 

 od 126 % do 150%  50 

 od 151% do 200%  75 

 powyżej 201%  100 

§ 2. Okres spłaty, datę rozpoczęcia oraz wysokość poszczególnych wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej określa się w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/92/04 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 30 czerwca 2004 roku ze zm. 

uchwały Nr XX/101/04 w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad 

zwrotu tych świadczeń. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 151, poz. 2663 ze zm.) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Gawlik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Poz. 1643
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