
 

 

UCHWAŁA NR XV/176/20 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących  

w zakresie zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 41 pkt 2, art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zostać przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, 

usług lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. 

§ 2. Wydatki na świadczenie, o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi w części lub całości na zasadach 

określonych w poniższej tabeli: 

Wysokość dochodu w % w odniesieniu  

do kryterium dochodowego określonego  

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  

Wysokość zwrotu wydatków za świadczenia  

z pomocy społecznej wyrażona procentowo 

do 100% brak obowiązku zwrotu 

powyżej 100% do 150% 50% zwrotu 

powyżej 150% do 200% 75% zwrotu 

powyżej 200% 100% zwrotu 

§ 3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych i wydatków na pomoc rzeczową  

oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość rat 

i terminy ich zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia, 

z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających  

się o przyznanie świadczenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogusław Uziej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 4180
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