
 

 

UCHWAŁA NR 253/XXXVIII/17 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, 

pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 

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

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 96 ust. 2 i 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 

Rada Gminy Świerklany 

 uchwala: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej, o których 

mowa w art. 96 ust 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy. 

§ 2. Rozłożenie spłaty należności może nastąpić maksymalnie na 24 miesięczne raty, natomiast odroczenie 

terminu spłaty na okres 6 miesięcy, liczonych od następnego miesiąca po wydaniu decyzji. 

§ 3. Zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 

gminy:  

 Dochód wyrażony w wartości kryterium dochodowego określonego 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Procent zwrotu od wartości 

udzielonego świadczenia 

1 Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego 50% 

2 Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego 75% 

3 Powyżej 200% kryterium dochodowego 100% 

§ 4. Środki pochodzące ze zwrotu świadczeń przyjmowane są na rachunek bieżący Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świerklanach.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/244/05 Rady Gminy Świerklany z dnia 31 maja 2005 r., w sprawie 

ustalania zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki 

okresowe  i zasiłki celowe.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 grudnia 2017 r.

Poz. 7188



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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Świerklany 

 

 

Justyna Błatoń 
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