
 

 

UCHWAŁA NR XIII/69/2019 

RADY GMINY JELEŚNIA 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), 

Rada Gminy Jeleśnia 

postanawia: 

§ 1. Ustalić zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy 

o pomocy społecznej, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/196/14 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: 

ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach zadań własnych 

oraz uchwała Nr XXII/210/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę  

Nr XIX/169/04 Rady Gminy w Jeleśni z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz Uchwała Nr X/51/2019 Rady 

Gminy Jeleśnia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia 

 

 

Jerzy Feliks 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2019 r.

Poz. 5337



Załącznik do uchwały Nr XIII/69/2019 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

 

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

§ 1. Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy 

o pomocy społecznej podlegają zwrotowi: 

a) w części – od osób i rodzin, których dochód, osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

b) w całości – od osób i rodzin, których dochód, osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  

w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. Wysokość podlegającej zwrotowi kwoty zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku celowego 

i okresowego przyznanych pod warunkiem  zwrotu oraz wydatków poniesionych na usługi, pomoc rzeczową, 

jest uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie 

z poniższą tabelą: 

 

Dochód osoby w procentach w stosunku do kwoty 

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  

o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków wyrażona w procentach 

liczona od kwoty/wartości świadczenia 

                        powyżej 100% do 150%  30% 

                        powyżej 150% do 200%  50% 

                        powyżej 200% 100% 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5337


		2019-07-19T09:47:36+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




