
 

 

UCHWAŁA NR XIII/146/2019 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, 

pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz 

celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 

Rada Miejska Skoczowa  

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. 

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

własnych gminy:           

Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej: 

 Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowego 

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

Procent zwrotu od wartości 

udzielonego świadcznia 

1. Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego 50% 

2. Powyżej 150% kryterium dochodowego 100% 

§ 3. Środki pochodzące ze zwrotu świadczeń przyjmowane są na rachunek bieżący Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Skoczowie. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIII/473/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie 

ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, 

posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod 

warunkiem zwrotu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

 

 

Rajmund Dedio 
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