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UCHWAŁA Nr …………… 

RADY MIASTA RADYMNA  

z dnia ……………… 2019 r. 

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

realizowane w zakresie zadań własnych gminy 

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.), w związku z art. 96 ust. 

2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze 

zmianami),  

Rada Miasta w Radymna uchwala, co następuje: 

§1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określone w art. 

96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: usługi, pomoc rzeczową, 

posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, 

przyznawane pod warunkiem zwrotu. 

§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 wydatków dokonywany jest według następujących zasad:  

1) osoby osiągające dochód w wysokości 101 % do 150 % w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej zobowiązane są 

do zwrotu 30 % wydatków w stosunku do pobranego świadczenia, 

2) osoby osiągające dochód w wysokości 151 % do 200 % w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w przepisach art. 8 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

obowiązane są do zwrotu 50 % wydatków w stosunku do pobranego świadczenia,  

3) osoby osiągające dochód przekraczający 200 % w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w przepisach art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej obowiązane są do 

zwrotu 100 % wydatków w stosunku do pobranego świadczenia.  

§3. Zwrotu wydatków może być dokonany poprzez jednorazową wpłatę lub ratalnie. 

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

         Przewodniczący 

   Rady Miasta Radymna 

          Andrzej Pacek 
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Uzasadnienie 

Zapisy proponowanej uchwały dostosowują się do obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje 

osobom i rodzinom w przypadku spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa 

odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na usługi, pomoc 

rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 

przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium 

dochodowego. Na podstawie ust. 4 przywołanego wyżej artykułu 96 ustawy o pomocy 

społecznej rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

będące w zakresie zadań własnych gminy. 

  Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały ustanawiającej zasady 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej jest uzasadnione.  


