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UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz podwyższenia na lata 2019 –
2023 kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych bez żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie
gminnym
(t.j.
Dz.U.
z 2018r.,
poz. 994 z późn.zm.),
art.8
ust.2,
art.41
pkt. 2, art.48, art.48b ust.4 i 5, art.96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.
Dz.U. z 2018r., poz.1508 z późn.zm.) w zw. z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)Rada Miasta Bochnia
u c h w a l a,
co następuje:
§ 1. Osobom samotnie gospodarującym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) może być przyznana
pomoc społeczna będąca w zakresie zadań własnych gminy w postaci pomocy rzeczowej, zasiłku na
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
§ 2. Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1 z zastrzeżeniem § 4 podlegają zwrotowi w części lub
w całości, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków
lub osoby samotnie gospodarującej, na następujących zasadach:
Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby
samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium
dochodowego
ustalonego
zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej
Powyżej 100% do 120 %
Powyżej 120% do 150%
Powyżej 150% do 180%
Powyżej 180% do 200%
Powyżej 200%

Wysokość zwrotu udzielonych świadczeń

Od 10% do 20%
Powyżej 20% do 50 %
Powyżej 50% do 80%
Powyżej 80% do 90%
100 %

§ 3. 1. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej następuje przez jednorazową wpłatę
należności lub wpłaty w ratach miesięcznych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
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2. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, wysokość rat, okres i sposób spłaty, datę rozpoczęcia spłaty,
określa się w decyzji administracyjnej wydanej przez osobę posiadającą upoważnienie burmistrza do
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości
gminy na podstawie okoliczności sprawy, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
3. Wysokość raty powinna być tak określona, aby po jej spłacie dochód rodziny lub osoby samotnie
gospodarującej nie był mniejszy od kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych określonych w art.104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej na
wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego można:
1) odstąpić od żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy w części lub w całości,
2) odroczyć termin płatności.
§ 4. . 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w programie ustanowionym uchwałą nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).
2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w programie ustanowionym
uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza
wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
3. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza
150 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
ustalenie zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia, o których mowa w ust.1 następuje na zasadach
określonych w § 2.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/460/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz podwyższenia na lata 2014 – 2020 kryterium
dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych bez żądania zwrotu
kosztów udzielonej pomocy (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2014 r., poz. 4897).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Kosturkiewicz

