UCHWAŁA NR VIII/55/2015
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zasiłków
celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznanych osobom i rodzinom nie spełniającym
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594, 645, 1318, z 2014r., poz.379, 1072) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, 509, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188) Rada Gminy
Kiełczygłów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc społeczna
w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
2. Za szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, uważa się:
1) sytuacje związane z ratowaniem zdrowia i życia;
2) wydatki na zakup leków, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji;
3) zakup opału w okresie zimowym;
4) zdarzenie losowe.
§ 2. 1. Wydatki na świadczenia w przypadku, o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi w całości, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód osoby samotnie
gospodarującej przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Wydatki na świadczenia, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi w części, w zależności od
wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód osoby samotnie
gospodarującej zobowiązanej do zwrotu wydatków, na następujących zasadach:
Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie
gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony
w%
do 150
Od 150,01% - do 200%

Część wydatków na świadczenia
podlegająca zwrotowi wyrażona w %
Nie podlega zwrotowi
70,00%

§ 3. 1. Rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy społecznej na zasadach zwrotu należy określić:
1) rodzaj przyznanej pomocy, jej wysokość i zakres;
2) wysokość kwoty podlegającej zwrotowi;
3) wysokość rat;
4) okres spłat;
5) termin rozpoczęcia spłaty.
2. Okresy spłaty i wysokość rat ustalana jest przy uwzględnieniu możliwości finansowych rodziny.
3. Wysokość raty powinna być tak określona, aby po jej spłacie dochód rodziny nie był mniejszy od
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie wcześniej niż po miesiącu od daty uprawomocnienia się decyzji
bądź zajścia okoliczności uzasadniających obowiązek zwrotu.
5. Za dzień spłaty należności uważa się dzień wpłaty do kasy lub na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Id: 28C7DF4D-9D52-4269-B25E-7062946EC251. Podpisany

Strona 1

§ 4. Pomoc pieniężna podlega w całości natychmiastowemu zwrotowi w przypadku wykorzystania jej
niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Swędrak
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