
UCHWAŁA NR XV/106/16
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie 
zadań własnych Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), art. 96 ust. 4 i art. 104  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) - Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli posiadane środki własne nie 
wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może być przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
pod warunkiem zwrotu części lub całośc wydatków na udzielone świadczenie.

§ 2. 1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wydatki na świadczenia z pomocy 
społecznej: pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w 
części lub całości, na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Wysokość wydatków podlegających zwrotowi 
wyrażona w procentach, którą ponosi:

L.p. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 
2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w procentach

osoba samotnie 
gospodarująca

osoba w rodzinie

1 powyżej 100% do 150% 10% 15%
2 powyżej 150% do 200% 15% 30%
3 powyżej 200% do 250% 30% 40%
4 powyżej 250% do 350% 50% 50%
5 powyżej 350% do 450% 70% 70%
6 powyżej 450% 100% 100%

2. Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 1,  może 
nastąpić poprzez jednorazową spłatę należności lub ratalnie w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

3. Wysokość wydatków podlegających zwrotowi oraz sposób i termin ich zwrotu określa Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie w drodze decyzji administracyjnej uwzględniając możliwości 
finansowe osoby lub rodziny.

§  3  Niespłacenie dwóch kolejnych rat albo przeznaczenie świadczenia  na inny cel niż określony w decyzji 
przyznającej pomoc spowoduje, że pozostała do zwrotu kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z 

ustawowymi odsetkami.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie  lub niweczyłoby 
skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie na wniosek 
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu, w całości lub w 
części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§  6  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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