
 

 

UCHWAŁA NR VIII/53/2019 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm)  

§ 1.  Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe 

i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane dalej wydatkami na świadczenia podlegają zwrotowi 

w części lub w całości na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby 

zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 2.  Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenia podlegają zwrotowi w części lub w całości, 

zgodnie z następującymi zasadami:  

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % 

Część wydatków na 

świadczenia podlegające 

zwrotowi, wyrażona w % 

Powyżej 100% do 130% Nie więcej niż 50% 

Powyżej 130% do 150% Nie więcej niż 80% 

Powyżej 150% 100% 

§ 3. Zwrot wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje jednorazowo lub 

w ratach miesięcznych nieprzekraczających 12 miesięcy, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po 

miesiącu, w którym udzielono świadczenie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Adam Opałka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 2460
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