
 

 

UCHWAŁA NR XII/2/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 31 października 2019 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 

przyznane pod warunkiem zwrotu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

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, za wyjątkiem 

zwrotu za posiłki, o których mowa w Uchwale nr XVII/5/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia  

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

§ 2. Do zwrotu wydatków zobowiązana jest osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

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

własnych gminy, określa poniższa tabela: 

Lp. 

 

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % 

(wstosunku do ustawowego kryterium 

dochodowego, określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) 

 

Wysokość zwrot w % (w odniesieniu do całości 

poniesionych wydatków) 

    

1. Powyżej 100% do 150% 50% 

2. Powyżej 150% do 200% 75% 

3. Powyżej 200% 100% 

§ 4. Zwrot wydatków dokonuje się na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bieruniu. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/4/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 22.07.2004 r. w ustalenia zasad 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

w dniu 01.01.2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Marcin Nyga 
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