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UCHWAŁA NR VIII/94/2019
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 96 ust. 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące
w zakresie zadań własnych gminy, udzielone w formie: pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, zwanych
dalej „wydatkami na świadczenia”.
§ 2. 1. Do zwrotu wydatków zobowiązana jest osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwrot dokonywany jest w granicach określonych poniższą tabelą.

Dochód w % ustalony zgodnie z art. 8 ust.1 Wysokość zwrotu
ustawy o pomocy społecznej
(w odniesieniu do całości poniesionych wydatków)
100 % do 150 %
25 %
151% do 200 %
50 %
201 % do 250 %
75 %
od 251 %
100 %
3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi powinna zostać ustalona tak, aby nie stanowiła nadmiernego
obciążenia osoby lub rodziny lub też nie niweczyła skutków udzielanej pomocy.
4. Okres spłaty i wysokość rat ustalana jest z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby lub rodziny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/316/2017 Rady Gminy
Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Grzegorz Twardy

