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UCHWAŁA NR XLI/ 299/2017
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie
zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt
6, art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) , art. 41 pkt 2 , art. 96 ust 4, ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm. )
– Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1.
Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc społeczna
w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków , zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków
okresowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu w części lub całości wydatków na świadczenia .
§ 2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na :
1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;
3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy
społecznej – jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wy-datków zgodnie z pkt 1 i 2,
w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń
z pomocy społecznej.
§ 3. Wysokość wydatków podlegających zwrotowi oraz sposób ich zwrotu określa się w drodze decyzji
administracyjnej, którą wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej działając
z upoważnienia Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska .
§ 4. Zwrot wydatków na świadczenia, o których mowa w §1 niniejszej uchwały następuje
jednorazowo lub w ratach miesięcznie nie przekraczających 12 miesięcy.
§ 5. Zwrot następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu w którym udzielono
świadczenie.
§ 6. Zwrot wydatków za dany miesiąc kalendarzowy następuje najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca
przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej wskazane w decyzji.
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§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli żądanie zwrotu wydatków stanowiłoby nadmierne
obciążenie dla osoby zobowiązanej lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika
socjalnego lub osoby zobowiązanej można odstąpić od żądania takiego zwrotu, w szczególności ze względu na:
1) ponoszenie odpłatności za świadczoną pomoc w innej formie,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo rehabilitacyjnej,
3) długotrwałą lub ciężką chorobę w rodzinie oraz konieczność ponoszenia w związku z tym
znacznych miesięcznych kosztów ,
4) bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej,
5) powstałe straty w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego,
6) innych uzasadnionych przyczyn.
§ 8. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia ze zwrotu wydaje Kierownik
Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej na podstawie wywiadu środowiskowego

Ośrodka Pomocy

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska .
§ 10. Traci moc Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie
zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,
zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

Władysław Piszczek

