UCHWAŁA NR XXV/270/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań
własnych Gminy Trzebnica.
§ 2. Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej z zastrzeżeniem § 3, podlegają zwrotowi:
a) w części – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
b) w całości – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
§ 3. Nie podlegają zwrotowi wydatki w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Wysokość podlegającej zwrotowi kwoty zasiłku celowego i okresowego przyznanych pod warunkiem
zwrotu oraz wydatków poniesionych na usługi, pomoc rzeczową, jest uzależniona od procentowo określonej
wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą:
% dochodu osoby lub rodziny wg kryterium
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

Wysokość zwrotu wydatków określona w %

100 % - 150%
151 % - 200%
powyżej 200%

30%
50%
100%

§ 5. 1. Zwrot wydatków, może być dokonany w formie jednorazowej wpłaty lub w miesięcznych ratach
płatnych na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy. Okres spłaty oraz wysokość
poszczególnych rat ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie. Zwrot wydatków rozpoczyna
się po dwóch miesiącach od daty przyznania pomocy i nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji, gdy żądanie zwrotu wydatków na
świadczenia stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej
pomocy, organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu na wniosek pracownika socjalnego lub osoby
zainteresowanej może:
- odstąpić od żądania zwrotu,
- odroczyć termin płatności wymaganej należności,
- rozłożyć spłatę należności na raty.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/262/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 roku w
sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących
w zakresie zadań własnych gminy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

Id: DA070891-3F0D-4CB9-9CED-042CBFFE12FB. Uchwalony

Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE
Ponieważ wprowadzenie kolejnej zmiany zapisów w Uchwale Nr XXIII/262/04 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, która min. zawierała
zapisy dotyczące określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy będące w zakresie zadań
własnych Gminy Trzebnica, utrudniłyby czytelność i przejrzystość zawartych w niej zakresów zadań
własnych gminy w obszarze pomocy społecznej, proponuje się projekt nowej uchwały w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica.
Ustawa o pomocy społecznej w art. 96 ust. 2 stanowi, że Rada Gminy określa w drodze uchwały zasady
zwrotu wydatków za świadczenia w pomocy społecznej tj.: na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki
okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium
dochodowego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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