
 

 

UCHWAŁA NR 85/IV/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie 

zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 

Rada Miejska w Sosnowcu 

uchwala, co następuje 

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

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

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi zgodnie 

z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem ust. 3: 

Lp. Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
Procent zwrotu 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% 

3. Nie żąda się zwrotu wydatków za pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych lub posiłku, 

udzielonych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 

do wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 717/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2019 r.

Poz. 1334



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 

Mateusz Bochenek 
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