
  

UCHWAŁA NR IV/46/19 

RADY GMINY DZIADKOWICE 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań 

własnych 

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

z 2019 r., poz. 506) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529 oraz z 2019 r. poz. 271) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określone w art. 96 

ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj: na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki  

na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,  

za wyjątkiem: 

1) wydatków na usługi opiekuńcze, których zasady zwrotu zostały określone odrębną uchwałą, 

2) wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, których zasady zwrotu określają odrębne uchwały. 

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

wydatków w części lub całości, w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 

w rodzinie, zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie  określony w % wg. kryterium 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

Część wydatków na świadczenia podlegająca 

zwrotowi, wyrażona w % 

do 100 % nieodpłatnie 

powyżej 100 % do 150 % 50% 

powyżej 150% do 170 % 70 % 

powyżej 170% do 200 % 80% 

powyżej 200 % 100 % 

§ 3. 1. Zwrotu wydatków na świadczenie pomocy społecznej dokonuje się jednorazowo lub 

w miesięcznych ratach. 

2. Maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy. 

3. Wpłata za dany miesiąc powinna być dokonana do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dziadkowicach. 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/181/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 

zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych (Dz. Urz. 

Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2945). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Marek Brzeziński 
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