Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań
własnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018r. poz. 1508) Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe izasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu osobie lub rodzinie,
której dochód przekracza kryterium dochodowe określone wart.8ust.1ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy
społecznej.
§ 2. Wydatki poniesione na świadczenia zpomocy społecznej, októrych mowa wart.96ust.2ustawy opomocy
społecznej zzastrzeżeniem § 4podlegają 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. Wysokość podlegającej zwrotowi kwoty świadczeń zpomocy społecznej będących wzakresie zadań
własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe izasiłki
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny iokreślona została
wponiższej tabeli:
Wysokość w % dochodu osoby lub rodziny wg kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej

101%-150%
151%-200%
powyżej 200%

Wysokość zwrotu wydatków określona w %

30%
50%
100%

§ 4. Nie podlegają zwrotowi wydatki wzakresie dożywiania wformie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego wpostaci produktów żywnościowych udzielonych
dla osób irodzin wymienionych wuchwale Rady Ministrów zdnia 10grudnia 2013r. wsprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin wzakresie dożywiania „Pomoc państwa wzakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z2013r., poz.1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę wrodzinie nieprzekracza 200% kryterium dochodowego określonego wart.8ust.1ustawy
opomocy społecznej.
§ 5. Zwrot wydatków, może być dokonany wformie jednorazowej wpłaty lub wmiesięcznych ratach
płatnych na rachunek bankowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wChoroszczy. Okres spłaty
oraz wysokość poszczególnych rat ustala się każdorazowo wdecyzji przyznającej świadczenie. Zwrot
wydatków rozpoczyna się po dwóch miesiącach od daty przyznania pomocy inie może być dłuższy niż
dwanaście miesięcy.
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej wChoroszczy zdnia 14września 2007r. wsprawie
zasad zwrotu wydatków na świadczenia zpomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z2007r. Nr232, poz.2383),
Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Miejskiej wChoroszczy zdnia 30marca 2009r. wsprawie zmiany uchwały
wsprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia zpomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z2009r. Nr94,
poz.1035) iUchwała Nr XXIV/234/2014 Rady Miejskiej wChoroszczy zdnia 28marca 2014r. wsprawie zmiany
uchwały wsprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia zpomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z2014r.
poz.1426).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys
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Uzasadnienie
Podstawą przyjęcia przedmiotowej regulacji jest art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który
stanowi, że wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 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. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej zasady zwrotu wydatków ustala rada
gminy w drodze uchwały. W oparciu o przedmiotową delegację Uchwałą nr IX/57/07 z dnia 14 sierpnia
2007 r. Rada Miejska w Choroszczy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej ustaliła zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Do uregulowania pozostały zasady zwrotu wydatków
na usługi.
Wobec powyższego wycofanie z obrotu prawnego poprzedniej uchwały ze zmianami i podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.
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