
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/690/21 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań 

własnych 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

ze zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

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

pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych gminy 

przyznanych pod warunkiem zwrotu osobom lub rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe.  

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 podlegają zwrotowi według niżej wskazanych zasad: 

1) Wysokość kwoty, która podlega zwrotowi powinna być ustalona tak, aby nie stanowiła nadmiernego 

obciążenia dla rodziny lub też nie niweczyła skutków udzielonej pomocy. 

2) Odroczenie spłaty, albo okres spłaty i wysokość rat ustalana jest w porozumieniu z osobą zobowiązaną 

przy uwzględnieniu możliwości finansowych tej osoby i jej rodziny. Wysokość rat powinna być tak 

określona, aby po jej spłacie miesięczny dochód osoby lub rodziny nie był mniejszy od kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

3) Ustalony okres spłaty nie powinien przekroczyć 3 lat licząc od terminu pierwszej raty. 

4) W przypadku zmiany sytuacji osobistej i majątkowej rodziny, stanowiącej podstawę do udzielenia 

świadczeń, przy uwzględnieniu pomocy ze strony osób zobowiązanych do alimentacji, pracownik socjalny 

może wnioskować o zmianę kwoty, która podlega zwrotowi oraz ustalenie nowych warunków spłaty. 

Jednakże okres spłaty ustalony w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej nie może przekroczyć łącznie 

60 miesięcy licząc od terminu pierwszej raty. 

3. Świadczenie wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi również w części, 

od której odstąpiono od żądania zwrotu. 

§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych na przyznaną pomoc w formie posiłku zgodnie 

z poniższymi tabelami: 

1. zasady zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osoby 

samotnej, dorosłej: 
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Lp. Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowego 

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

Procent zwrotu 

wartości udzielonego 

świadczenia 

1. powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego 35% 

2. powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego  45% 

3. powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego 55% 

4. powyżej 300% do 350% kryterium dochodowego 65% 

5. powyżej 350% do 400% kryterium dochodowego 75% 

6. powyżej 400% do 450% kryterium dochodowego 85% 

7. powyżej 450% do 500% kryterium dochodowego 95% 

8. powyżej 500% kryterium dochodowego 100% 

2. zasady zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób 

w gospodarstwach wieloosobowych: 

Lp. Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

Procent zwrotu 

wartości udzielonego 

świadczenia 

1. powyżej 150% do 170% kryterium dochodowego 25% 

2. powyżej 170% do 200% kryterium dochodowego  35% 

3. powyżej 200% do 230% kryterium dochodowego 45% 

4. powyżej 230% do 280% kryterium dochodowego 55% 

5. powyżej 280% do 350% kryterium dochodowego 65% 

6. powyżej 350% do 400% kryterium dochodowego 75% 

7. powyżej 400% do 450% kryterium dochodowego 85% 

8. powyżej 450% do 500% kryterium dochodowego 95% 

9. powyżej 500% kryterium dochodowego 100% 

§ 3. Nie żąda się zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłku przyznanego dziecku w żłobku, przedszkolu 

i szkole od rodziny, której dochód nie przekracza wysokości 200% sumy kwot kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

§ 4. Traci moc uchwała nr Uchwała XLVI/962/05 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2005 r. 

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań 

własnych. 

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice 

 

 

Maciej Biskupski 
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