
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/217/17 

RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 28 lutego 2017 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 (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm), w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wydatki na usługi, posiłki, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 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. Osobie lub rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie, przekracza kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej mogą być przyznane świadczenia opisane w § 1 z wyłączeniem 

świadczeń określonych w § 3 z zastrzeżeniem zwrotu jego części lub całości na zasadach określonych w tabeli: 

Wysokość dochodu  w % w odniesieniu do odpowiedniego 

kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość zwrotu przyznanego 

świadczenia 

powyżej   100%   do   150% 50% 

powyżej 150%   do 200%  70% 

powyżej   200% 100 % 

§ 3. Wydatki na posiłki i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w zakresie 

dożywiania dla dzieci i młodzieży do czasu podjęcia nauki w szkole, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom starszym, samotnym i niepełnosprawnym nie podlegają zwrotowi, 

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 4. Osobie lub rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie, przekracza 150% kryterium dochodowe 

określone w ar. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana pomoc w formie posiłku  

lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w zakresie dożywiania z zastrzeżeniem 

zwrotu jego części lub całości na zasadach określonych w tabeli: 

Wysokość dochodu  w % w odniesieniu do odpowiedniego 

kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość zwrotu przyznanego 

świadczenia 

powyżej   150%   do   170% 50% 

powyżej 170%   do    200%  70% 
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powyżej   200% 100 % 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/274/14 Rady Gminy w  Kostomłotach z dnia 25 marca 2014 roku  

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

warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

z 2014, poz. 1643). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Żałobniak 
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