
UCHWAŁA NR V/24/2015
RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług , 
pomocy rzeczowej , zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków 

celowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. póz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013 póz. 182 z późn. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie usług, 
pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, 
zwanymi dalej „wydatkami na świadczenia", przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę 
kwoty kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:
G. Żyła

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 marca 2015 r.

Poz. 1076



           Załącznik 
do Uchwały Nr V/24/2015   

Rady Gminy Lewin Kłodzki 
 z dnia 04.03.2015r. 

 
 
Zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej przyznawanych w 

przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium 
dochodowego, określonego w art.8 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej. 
 

§1. 
 

Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego w art.8 ust. l ustawy z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach może być  przyznana pomoc   społeczna  w  formie   usług,  pomocy  
rzeczowej,  zasiłków  na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i 
zasiłków celowych, pod warunkiem zwrotu w całości wydatków na świadczenia, z 
zastrzeżeniem ust.2 . 
 
Zasiłek celowy bezzwrotny w formie rzeczowej w postaci posiłków  lub w formie 
pieniężnej na zakup posiłków lub żywności może być przyznany,  jeżeli dochód osób 
lub rodzin nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. l 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

 
§2. 

 
Za szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w §2 ust. l uważa się: 

1. Sytuacje związane z ratowaniem życia lub zdrowia, 
2. Zdarzenie losowe, 
3. Klęska żywiołowa lub ekologiczna 

 
§3. 

 
1. Rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy społecznej na zasadach zwrotu 
wydatków na świadczenia należy określić: 

a. Rodzaj przyznanej pomocy, jej zakres i wysokość, 
b. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, 
c. Wysokość rat, 
d. Okres spłaty 
e. Termin rozpoczęcia spłaty. 

2. Okres spłaty i wysokość rat ustalana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej, przy uwzględnieniu 
możliwości finansowych osoby lub rodziny. 
 

§4. 
 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontroluje wykorzystanie zasiłku. 
2. Wydatki na świadczenia podlegają natychmiastowemu zwrotowi w całości lub w 
części, w przypadku wykorzystania udzielonej pomocy społecznej niezgodnie z jej 
przeznaczeniem. 
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