
 

 

UCHWAŁA NR V/27/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH 

z dnia 27 lutego 2015 roku 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 96 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach 

Marek Nycz 
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Załącznik do Uchwały Nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Kętach 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za  świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, tj.: zasiłki celowe i okresowe, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie,  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie oraz  posiłek. 

§ 2. 1. Odstępuje się od żądania zwrotu w przypadku udzielenia osobie lub rodzinie wsparcia w formie 

posiłku,   jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłku, jeżeli 

rodzina składa się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci 

w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej 

lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności, a dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach wydaje decyzję administracyjną 

o przyznaniu pomocy na zasadach zwrotu na podstawie wywiadu środowiskowego oraz ustaleń  dokonywanych 

z osobą ubiegającą się o świadczenia. 

2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnej uwzględnia się  uzasadnione koszty zaspokojenia niezbędnej 

potrzeby wnioskodawcy oraz możliwości finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach.   

3. Zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w ratach miesięcznych nie przekraczających okresu 

12 miesięcy. 

§ 4. Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w §1 podlegają zwrotowi 

w części lub w całości od świadczeniobiorcy zgodnie z poniższą tabelą: 

% dochodu osoby lub rodziny wg kryterium 

ustalonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków określona w % 

od 101% do 150% 50% 

od 151% do 200% 80% 

od 201% 100% 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach 

Marek Nycz 
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