UCHWAŁA Nr XXX/181/2010
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w ramach zadań własnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 pkt 2, art. 43, art. 96 ust. 1, ust. 2 i ust.
4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbiel postanawia, co następuje:
§ 1. Ustalić zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przyznane pod warunkiem
zwrotu w części lub całości, w ramach zadań własnych gminy, na zasadach określonych w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2.1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki
celowe, przyznane osobie lub rodzinie pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części lub całości,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na wymienione w § 2 ust. 1 świadczenia spoczywa na:
1) osobie i rodzinie korzystającej z pomocy społecznej;
2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej z masy spadkowej;
3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.
§ 3.1. Decyzję o przyznaniu pomocy społecznej na zasadach zwrotu wydaje kierownik lub inny upoważniony pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego,
wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, uwzględniając uzasadnione koszty zaspokojenia
niezbędnej potrzeby oraz możliwości finansowe Ośrodka, na dzień podjęcia decyzji.
2. Rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy społecznej na zasadach zwrotu należy określić:
1) rodzaj przyznanej pomocy i jej wysokość,
2) wysokość kwoty podlegającej zwrotowi,
3) termin i sposób zwrotu należności,
4) wysokość i ilość rat, terminy ich spłat.
3. Okres spłaty i wysokość rat ustala się w porozumieniu z osobą lub rodziną ubiegającą się o przyznanie
pomocy, przy uwzględnieniu ich możliwości finansowych.
§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie
w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik lub inny upoważniony pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 5. W sprawach zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej nieuregulowanych niniejszą
uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kołbieli.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII/148/97 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 1997r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy Kołbiel.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Rosłaniec
Załącznik

do uchwały nr XXX/181/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010r.

§ 1.1) Osobie lub rodzinie, których dochody przekraczają kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.
2) Zasady zwrotu świadczenia o którym mowa w ust. 1 określa tabela:
Dochód osoby samotnie gospodarującej
oraz rodziny (% kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej
oraz rodziny)
0 - 100%
101 - 120 %
121 - 150 %
151 - 170 %
171 - 200 %
Powyżej 200 %

Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w procentach
Osobie samotnie gospodarującej
Osobie w rodzinie

bezzwrotnie
30
60
80
90
100

bezzwrotnie
40
70
90
100
100
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