
 

 

UCHWAŁA NR VII.39.2015 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 25 marca 2015 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłki okresowe i zasiłki celowe 

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

poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 oraz 1072) w związku z art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe 

i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, 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 kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wg następujących zasad: 

a) wydatki na usługi, pomoc rzeczową (inną niż posiłki), zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 

celowe, zasiłki okresowe - według tabeli nr 1 

Tabela nr 1 

Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium 

dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

wysokość zwrotu w % 

powyżej 100% do 150% 5% 

powyżej 150% do 200% 20% 

powyżej 200% do 250% 50% 

powyżej 250% 100% 

b) pomoc rzeczowa w postaci zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży – według tabeli nr 2 

Tabela nr 2 

Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego 

osoby lub rodziny (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej) 

wysokość zwrotu w % 

powyżej 100% do 150% 5% 

powyżej 150% do 200% 10% 

powyżej 200% do 250% 40% 

powyżej 250% do 300% 50% 

powyżej 300% 100% 
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c) pomoc rzeczowa w postaci zakupu posiłków dla osób  dorosłych - według tabeli nr 3 

Tabela nr 3 

Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego 

osoby lub rodziny (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej) 

wysokość zwrotu w % 

powyżej 100% do 150% 5% 

powyżej 150% do 200% 20% 

powyżej 200% do 250% 50% 

powyżej 250% 100% 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie: 

K. Leszczyński 
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