
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/407/2018 

RADY GMINY CZARNA 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane 

w zakresie zadań własnych Gminy Czarna 

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.15,art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), oraz art.96, ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r.poz.1508) Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określone w art.96,  

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

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

§ 2. 1. Obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej wymienione w § 1 spoczywa na: 

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń 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- jedynie 

w przypadku, gdy nie uzyskano zwrotu wydatków od osób wymienionych w pkt.1 i pkt.2 w wysokości 

przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. 

2. Świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub 

całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu przekracza kryterium wynikające 

z art.8,ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach, których wysokość jest 

określona w decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej 

działającego z upoważnienia Wójta Gminy Czarna. 

2. Wysokość jednorazowej raty nie może być niższa niż 10% należności. 

3. Maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy. 

4. Wpłata za dany miesiąc powinna być dokonana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej. 

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

wydatków w części lub całości, w zależności od wysokości dochodu rodziny. 

2. Wysokość wydatku podlegającego zwrotowi ustalana jest według poniższej tabeli: 
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Dochód rodziny w % ustalony w stosunku do kryterium 

dochodowego z art.8,ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków w % ustalona 

w stosunku do kwoty pobranego 

świadczenia 

powyżej 100%  do 150% 30% 

od 151 % do 200% 60% 

powyżej 200% 100% 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zdzisław Jaromi 
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