
                                               UCHWAŁA NR XXVII/194/09 

RADY GMINY PANKI   
 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 

realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych  i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem 

zwrotu całości lub części świadczenia. 

         
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 pkt 2 i art. 96 ust. 2 i 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( t.j Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362), 

 
Rada Gminy Panki uchwala: 

 
§ 1. 

 
Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, 

przyznane pod warunkiem ich zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby 

zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. 

 
Zwrot części lub całości świadczeń przyznanych na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2004 roku uzależnia się od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 tej ustawy oraz 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, zgodnie  z poniższą tabelą: 

  
Dochód naliczony w % kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej  

Wysokość zwrotu świadczenia liczona od wysokości 

przyznanego świadczenia w % 

Do 100% nieodpłatnie 

Powyżej 100 % do 130 % 15 % 

Powyżej 130 % do 160 % 30 % 

Powyżej 160 % do 200 % 50 % 

Powyżej 200 % do 250 % 70 % 

Powyżej 250 % 100 % 

 
§ 3. 

 
1. Zwrot wydatków, o których mowa w § 1 następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u osób 

zobowiązanych, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji 

administracyjnej. 

2. Wysokość należności podlegającej zwrotowi, wysokość rat oraz terminy ich zwrotu określa decyzja 

przyznająca świadczenie. 

3. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, można dokonać jednorazowo lub za zgodą 

Kierownika ośrodka w ratach jednak nie dłużej niż czas trwania roku budżetowego w jednostce pomocy 

społecznej, na wskazany w decyzji rachunek bankowy ośrodka, a pierwsza spłata wymagalna jest nie później 

jak 2 miesiące od otrzymania decyzji w sprawie żądania zwrotu należności. 

§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. 

§ 5.  

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

Śląskiego. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 

               mgr inż. Elżbieta Matusak 

 


