
 

 

UCHWAŁA NR II/14/2018 

RADY GMINY WYRY 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej  

w formie pomocy rzeczowej, posiłków oraz zasiłków okresowych i celowych 

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

z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

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

Rada Gminy Wyry uchwala, co następuje: 

§ 1. Wydatki na świadczenia pomocy społecznej, przyznane pod warunkiem zwrotu, w formie pomocy 

rzeczowej, posiłków oraz zasiłków okresowych i celowych, podlegają zwrotowi według poniższych zasad: 

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby 

samotnie gospodarującej według kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wydatki na świadczenia podlegające zwrotowi 

powyżej 100% a mniej lub 150% 50% 

powyżej 150% a mniej lub 200% 80% 

powyżej 200% 100% 

§ 2. Dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którym 

dochód przekracza 100% i które mieszczą się w przedziale od 100% do 150% kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej udzielając wsparcia w formie posiłku, lub świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, albo w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe 

w postaci produktów żywnościowych. 

§ 3. Zwrotu wydatków należy dokonać na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wyrach w terminie oraz kwotach określonych w decyzji przyznającej świadczenie pomocy społecznej pod 

warunkiem jego zwrotu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/149/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad 

zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane z pomocy społecznej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry 

 

 

Joanna Pasierbek-Konieczny 
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