DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 2 sierpnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki

Poz. 4963

Data: 2018-08-02 11:26:56

UCHWAŁA NR L/418/2018
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,
zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Wydatki na usługi, posiłki, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki
okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy, zwane dalej
wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.
§ 2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód
na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość dochodu w % w odniesieniu do
kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
Powyżej 200%

Procentowa wysokość zwrotu przyznanego
świadczenia
20%
50%
100%

§ 3. Środki pochodzące ze zwrotu świadczeń przyjmowane są na rachunek bieżący Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wilkowicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Bartosz Olma

