
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/213/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na 
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 96 ust. 2 i 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), Rady Miejskiej w Rykach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 
gminy obejmujących wydatki za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 
dotyczących usług, pomocy rzeczowej, posiłków, a także zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod 
warunkiem zwrotu. 

§ 2. Wysokość zwrotu wydatków, o których mowa w § 1 zależna jest od dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej oraz w stosunku do kryterium dochodowego określonego w przepisach ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z tabelą: 

LP. Wysokość dochodu świadczeniobiorcy w 
stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość 
wydatków podlegających 
zwrotowi zgodnie z niniejszą 
uchwałą – dla osoby samotnej 

Procentowa wysokość 
wydatków podlegających 
zwrotowi zgodnie z niniejszą 
uchwałą – dla osoby w 
rodzinie 

1 Powyżej 150% do 200% 40% 50% 
2 Powyżej 200% do 250% 60% 75% 
3 Powyżej 250%  100% 100% 

§ 3. 1. Zwrot wydatków objętych niniejszą uchwałą może nastąpić poprzez jednorazową wpłatę lub 
w ratach. 

2. Rozłożenie spłaty należności może nastąpić maksymalnie na 24 miesięczne raty. 

3. Dopuszczalne jest także odroczenie terminu spłaty na okres 6 miesięcy, liczonych od następnego 
miesiąca po wydaniu decyzji w tym zakresie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Ryszard Bieńczyk 
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