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Poz. 1798
UCHWAŁA NR XXVII/255/2014
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe
z pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 182- z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna
w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu w całości lub
w części wydatków za świadczenia, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 2. Świadczenia podlegają zwrotowi w oparciu o ustalenia rodzinnego wywiadu środowiskowego
określającego sytuację osoby i rodziny w wysokości:
1. 50% udzielonego świadczenia, jeżeli dochód osoby lub dochód rodziny wynosi powyżej 100%
a nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
2. 100% udzielonego świadczenia, jeżeli dochód osoby, lub dochód rodziny przekracza 150% kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. 1. Zwrot poniesionych wydatków dokonuje się jednorazowo lub w ratach miesięcznych, których
wysokość jest określana w decyzji administracyjnej.
2. Termin pierwszej płatności nie może nastąpić później niż 3 miesiące od daty otrzymania pomocy
rzeczowej lub zasiłku, a okres w którym świadczeniobiorca dokonuje zwrotu nie powinien przekroczyć
12 miesięcy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

