Uchwała nr XXIV/245/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
przyznane pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) Rada Miejska Kościana uchwala co
następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
§ 2. Osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających 200% kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜe być przyznana pomoc rzeczowa,
zasiłek okresowy i zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty lub
wydatków poniesionych na pomoc rzeczową.
§ 3. Zwrotowi podlegają wydatki poniesione na zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz
pomoc rzeczową:
1) w całości, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej i dochód na osobę w
rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust 1 pkt. 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej;
2) w części, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej i dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust 1 pkt. 1 i 2 w
wysokości:
a) 80% w przypadku osoby samotnie gospodarującej
b) 90% w przypadku osoby w rodzinie
§ 4. 1. Zwrot wydatków za świadczenia określone w § 1 następuje poprzez
jednorazową wpłatę naleŜności lub w ratach miesięcznych, jednak nie dłuŜej niŜ przez okres
12 miesięcy.
2. Okres spłaty, datę rozpoczęcia zwrotu oraz wysokość poszczególnych rat określa w
drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie lub osoba

upowaŜniona przez Burmistrza Miasta Kościana do wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej na podstawie wywiadu
środowiskowego.
3. Zwrot naleŜności naleŜy dokonać w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
lub na wskazany rachunek bankowy Ośrodka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana i Dyrektorowi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

