
 

 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, 

pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 506), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 

2192, 2354, 2529, z 2019 r. 271) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy 

rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu. 

§ 2. 1. Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej określone w paragrafie poprzedzającym 

podlegają zwrotowi: 

- 1.1. w części - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie, przekracza kryterium dochodowe i jednocześnie jest mniejszy lub równy 200% kryterium, 

o którym mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej i przepisach na jego podstawie wydanych, 

- 1.2. w całości - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie, przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej 

i przepisach na jego podstawie wydanych. 

2. W przypadku realizacji na terenie gminy miejskiej Bartoszyce usług z zakresu teleopieki, zwrotowi podlegać będą 

wyłącznie wydatki od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, 

przekracza 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej i przepisach na jego 

podstawie wydanych. W takim przypadku poniesiony wydatek podlegać będzie zwrotowi w całości. 

§ 3. 1. Procentowa wielkość zwrotu przyznanej pomocy równa się pomniejszonemu o jeden ilorazowi 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie i kryterium dochodowego. 

2. Procentowa wielkość zwrotu przyznanej pomocy opisana jest następującym wzorem matematycznym: 

Od = (Do/Ko – 1) x 100% 

- w którym poszczególne symbole oznaczają: 

-  2.1. Od – procentowa wielkość zwrotu przyznanej pomocy, 

-  2.2. Do – dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, ubiegającej się o tę  

formę pomocy, w rozumieniu postanowień art. 8 ust. 3 – 13       ustawy o pomocy społecznej, 

-  2.3. Ko – kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej  i przepisach na  jego 

podstawie wydanych. 
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3. Wynik każdego z działań matematycznych, koniecznych do wyliczenia procentowej wielkości zwrotu 

jest zaokrąglany w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 5 tysięcznych pomija się, a końcówki 

wynoszące 5 i więcej tysięcznych podwyższa do pełnych setnych części. 

§ 4. 1. Usługi uzupełniające, to jest usługi pralnicze i kąpielowe, na obszarze gminy miejskiej Bartoszyce są 

organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 

2. Wysokość zwrotu wydatków za usługi pralnicze i kąpielowe określa się według postanowień paragrafu niniejszego. 

3. W przypadku usług uzupełniających wysokość zwrotu wydatku równa się dwukrotności iloczynu kosztu 

usługi uzupełniającej oraz pomniejszonego o jeden ilorazu dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie i kryterium dochodowego. 

4. Wysokość zwrotu wydatków opisana jest następującym wzorem matematycznym: 

Od = 2k x (Do/Ko – 1) 

- w którym poszczególne symbole oznaczają: 

-  4.1. Od – wysokość zwrotu wydatków, 

-  4.2. k – koszt usługi uzupełniającej określany zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Bartoszycach, 

-  4.3. Do – dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, w rozumieniu  

postanowień art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej, 

- 4.4. Ko – kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej i przepisach na jego  

podstawie wydanych. 

5. Wynik każdego z działań matematycznych, koniecznych do wyliczenia wysokości zwrotu wydatków, 

jest zaokrąglany w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 5 tysięcznych pomija się, a końcówki 

wynoszące 5 i więcej tysięcznych podwyższa do pełnych setnych części. 

§ 5. 1. Zwrot wydatku następuje jednorazowo lub w okresach miesięcznych, zależnie od czasookresu  

na jaki świadczenie zostało udzielone. 

2. Zwrot wydatku dokonywany być winien na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bartoszycach. 

3. Wysokość, terminy oraz sposób dokonywania zwrotu ustala się każdorazowo w decyzji administracyjnej 

o przyznaniu pomocy. 

§ 6. 1. Na obszarze gminy miejskiej Bartoszyce funkcjonuje magazyn „Jacek” realizujący zadania 

polegające na przyjmowaniu od osób prywatnych i wydawaniu odzieży, obuwia i sprzętu gospodarstwa 

domowego dla osób objętych pomocą MOPS. Zadania te stanowią jeden ze sposobów przyznania niezbędnego 

ubrania w rozumieniu art. 48b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Zwrot wydatku z tytułu pomocy określonej w ustępie powyżej odbywa się na zasadach określonych 

w niniejszej uchwale dla pozostałych form pomocy rzeczowej. 

§ 7. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w Regulaminie realizacji świadczeń w ramach zadań 

własnych Miasta Bartoszyce z zakresu pomocy społecznej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 135/XXV/04 

Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji świadczeń 

w ramach zadań własnych Miasta Bartoszyce z zakresu pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2004r. 

Nr 143 poz. 1787 z późn. zmian.) skreśla się: w rozdziale II literę C wraz z całością paragrafu 7 i literę H wraz 

z całością paragrafu 12, rozdział III w całości, w rozdziale IV literę B wraz z całością paragrafu 21. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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