
UCHWAŁA NR V/47/19
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków okresowych, 
zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, będących w zakresie zadań własnych, przyznanych pod 

warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 96 ust. 4 w związku 
z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508; zm.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1310 oraz z 2018 r. poz. 1358, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354 i poz. 2529.) Rada Gminy 
Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków 
okresowych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, zwanych dalej „wydatkami”, przyznanych pod 
warunkiem ich zwrotu osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 9 tej ustawy, 
zwanego dalej „kryterium dochodowym”.

§ 2.  Kwoty wydatków podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem § 4:

1) w części – od osób i rodzin, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego;

2) w całości – od osób i rodzin, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego.

§ 3. Wysokość wydatków podlegająca zwrotowi uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu 
osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość zwrotu wydatków (%)Dochód osoby lub rodziny 
według kryterium dochodowego 

(%)
Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie

powyżej 100 do 150 30 40
powyżej 150 do 200 50 60
powyżej 200 100 100

§ 4. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w postaci posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych programu dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 ( M.P. z 2018 r., poz. 1007) jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby 
w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej.

§ 5. Zwrot wydatków może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 marca 2019 r.

Poz. 1281



§ 6. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach, na podstawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, ustala sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny oraz wnioskuje 
w jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIX/278/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

§ 10. Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej Urzędu 
Gminy Zapolice.

 
Przewodniczący Rady Gminy Zapolice

Piotr Paweł Hryniuk
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