
  

UCHWAŁA NR 24/III/18 

RADY GMINY GRAJEWO 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady zwrotu na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane "wydatkami na świadczenia", 

przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego 

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

§ 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie 

gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w § 1. 

2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby 

samotnie gospodarującej, bądź dochodu na osobę w rodzinie (przy dochodzie nie przekraczającym 200%) – 

zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust. 3. 

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie 

w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % 

Część wydatków na świadczenia 

podlegające zwrotowi wyrażona w % 

powyżej 100 do 150 40 

powyżej 150 do 170 60 

powyżej 17 do 200 80 

powyżej 200 100 

3. Wydatki na posiłki, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki celowe na 

zakup posiłku lub żywności przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w zależności od wysokości 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkałych 

z rodziną zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie 

w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % 

Część wydatków na świadczenia podlegające 

zwrotowi wyrażona w % 

powyżej 100 do 150 0 

powyżej 150 do 170 60 

powyżej 170 do 200 80 

powyżej 200 100 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr 187/XXXI/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 

z 2014 r. poz. 601). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jan Dąbrowski 
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