
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/257/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane 

w zakresie zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 96 ust. 2, ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci usług, 

pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia. 

§ 2. 1. Osoby zobowiązane do zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej, dokonują zwrotu tych 

wydatków w części lub całości, w zależności od dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód rodziny w % ustalony w stosunku do kryterium 

z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków w % ustalony 

w stosunku do kwoty pobranego 

świadczenia 

Do 100 %                                                                                                                                               

bezzwrotnie 

 

Od 101 % do 120 % 50% 

Od 121% do 150 % 80% 

Powyżej 150% 100% 

2. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat z tytułu świadczeń określonych w § 2 ust. 1 mogą być 

częściowo lub całkowicie zwolnione z tej odpłatności lub mogą mieć tę należności rozłożone na raty 

w szczególności: 

1) sytuacje związane z ratowaniem życia lub zdrowia, 

2) wydatki na zakup leków, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, 

3) zdarzenie losowe. 

3. Pracownik socjalny ośrodka na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, 

dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie zwrotne i wnioskuje, w jakim 

zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi. 

4. Zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach, których wysokość  

jest określona w decyzji administracyjnej kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sycowie; 
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5. Maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy; 

6. W przypadku nie wywiązywania się z nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z tego tytułu 

podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

B. Moniuszko 
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