
 

 

UCHWAŁA NR XVII.302.2020 

RADY GMINY OŻAROWICE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie 

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

i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 96 ust. 2 i 4 oraz art. 41 pkt. 2 ustawy 

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

w oparciu o Uchwałę Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami 

pozarządowym i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

Rada Gminy Ożarowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy 

rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasiłków okresowych i celowych 

przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy. 

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

własnych gminy określa  poniższa tabela: 

Wysokość dochodu w % osoby lub rodziny  

w stosunku do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Procent zwrotu od wartości udzielonego świadczenia 

powyżej 100% do 150% 50% 

powyżej 150% do 200% 75% 

powyżej 200%  100% 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VIII.122.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie 

ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy 

rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych 

przyznanych pod warunkiem zwrotu. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 5524



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i podlega publikacji w BIP Gminy Ożarowice. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice 

 

 

mgr inż. Marian Czernikarz 
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