
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/134/2016 

RADA GMINY W DORUCHOWIE 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku 

celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej. 

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

z 2016 r., poz. 446 ) oraz  41 pkt. 2, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała  określa  zasady  zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczową przyznane 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w rozumieniu ustawy 

 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Ustalając kwotę zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc rzeczową uwzględnia się 

wysokości dochodu osoby albo rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie  

 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 930). 

2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty przyznanego świadczenia z pomocy społecznej jest 

uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą  

tabelą 

Wysokości   dochodu  osoby lub rodziny w stosunku 

do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków, określona w % 

Ponad  100% do 150 % 20% 

Ponad 150%  do 200% 40% 

Ponad  200%  do 300% 50% 

Powyżej 300 % 100 % 

  

§ 3. Zwrot wydatków dokonywany  będzie w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej  na rachunek 

bankowy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie. 

§ 4. 1. Zwrot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową 

może nastąpić  jednorazowo lub w ratach. 

2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala 

sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową osoby i rodziny ubiegającej się o świadczenia zwrotne  

i wnioskuje w jakim zakresie i jaka część kwoty zasiłku lub wydatków podlega zwrotowi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 7978



3. Obowiązek zwrotu zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 

rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub 

wysokość rat i terminy ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu 

świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin 

ubiegających się o przyznanie świadczenia. 

4. Zwrot zasiłków okresowych, zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc rzeczową następuje 

w sposób wskazany w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust.3. 

5. W przypadku nie zwrócenia zasiłku okresowego, zasiłku celowych oraz wydatków poniesionych na 

pomoc rzeczową w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust.3, należności z tego 

tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XX/82/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 6 września 2004r. w sprawie zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Joanna Blewąska  
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