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UCHWAŁA NR VII/27/15
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH
z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
przyznawane w zakresie zadań własnych gminy pod warunkiem zwrotu
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, ze zmianami) oraz art. 96 ust. 4, w związku z art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu osobom lub rodzinom,
które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Wysokość zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,
zasiłki celowe, zasiłki okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu, ustala się w sposób następujący:
Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium
określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100%- 150%
powyżej 150% - 180%
powyżej 180%- 200%
powyżej 200%

Wysokość zwrotu wydatków za świadczenie
z pomocy społecznej
nieodpłatnie
50%
70%
85%
100%

§ 2. 1. Zwrot wydatków na zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, może nastąpić jednorazowo
lub w ratach, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
2. W uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek świadczeniobiorcy lub innej
osoby zobowiązanej do zwrotu pobranego zasiłku albo na wniosek pracownika socjalnego, można odstąpić od
żądania zwrotu części zasiłku, a w szczególności ze względu na:
1) długotrwałą chorobę i niepełnosprawność;
2) zdarzenie losowe;
3) klęskę żywiołową lub ekologiczną.
§ 3. Zwrot wydatków dokonuje się w kasie lub na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
R. Kasprowicz

