
UCHWAŁA NR XLI/225/2010  

RADY GMINY KORNOWAC  

z dnia 27 maja 2010 r.  

 

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

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

warunkiem ich zwortu 

 

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

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

4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 17, poz. 1362 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

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

pod warunkiem ich zwrotu w części lub w całość.  

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

§ 3. Zwrot części lub całości przyznanych świadczeń, o których mowa w § 1 uzależnia się od kryterium dochodowego

określonego oraz dochodu osoby samotnej lub rodziny.  

§ 4. Ustala się następujące wielkości zwrotu świadczeń: 

§ 5.  

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Śląskiego.  

1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 17, poz. 1362

z późn. zm.) 

2) świadczeniach - pomoc rzeczową,  zasiłki celowe i zasiłki okresowe przyznawane pod warunkiem ich zwrotu w części

lub w całość 

3) kryterium dochodowym – kryteria dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej 

4) dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie

Dochód naliczony w % kryterium dochodowego osoby 

samotnej lub rodziny

Wysokość zwrotu świadczeń liczona od wysokości przyznanego 

świadczenia w procentach

Powyżej 100% do 150% 30%

Powyżej 150% do 200% 60%

Powyżej 200% 100%

1) Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia może być rozłożony na raty.

2) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna osoba upoważniona, w decyzji o przyznaniu świadczeń,  w oparciu

o przeprowadzony wywiad środowiskowy określa, wysokoś ć  należności podlegającej zwrotowi, terminy ich zwrotu,

a także o rozłożeniu kwoty podlegającej zwrotowi na raty i o ilości rat, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3) Kwota świadczenia podlegająca zwrotowi może być rozłożona maksymalnie na 12 miesięcznych rat.

Przewodniczący Rady Gminy 

Kornowac  

 

Paweł Duda 
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