
 

 

UCHWAŁA NR III/31/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

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

w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) 

Rada Miejska w Krzanowicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych  na świadczenia z pomocy społecznej będących 

w zakresie zadań własnych gminy -  usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie 

się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. 

§ 2. Zasady zwrotu wydatków, o których mowa w § 1 określa poniższa tabela:  

L.p. Dochód osoby/rodziny wyrażony w % (w stosunku do 

ustawowego kryterium dochodowego) 
Wysokość zwrotu w % (w odniesieniu do 

całości poniesionych wydatków) 
1.  powyżej 100% do 150%                       25% 
2.  powyżej 150% do 200%                       50% 
3.  powyżej 200% do 250%                       75% 
4.  powyżej 250% do 300%                      100% 

§ 3. Zwrot wydatków ustalony z godnie z § 2 następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzanowicach. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XXXVI/265/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. 

z późn. zm. w sprawie zasad zwrotu wydatków  za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań 

własnych zadań gminy, przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych 

i zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 5967). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 8333



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

Województwa   Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jan Długosz 
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