
UCHWAŁA NR LVI/394/14
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej 
w zakresie zadań własnych gminy oraz w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz 
art. 96 ust. 2 i ust. 4, w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182, poz. 509 ), Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej na pomoc rzeczową, usługi, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane 
dalej "wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej". 

§ 2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi 
w części lub całości, jeżeli dochód na osobę samotnie  gospodarującą lub osobę 
w rodzinie, przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi 
w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, bądź dochód na 
osobę w rodzinie, przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w § 2. 

2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi 
w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, 
bądź dochodu na osobę w rodzinie, przy dochodzie nie przekraczającym 200 %, 
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli. 
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Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium 
dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość 
zwrotu przyznanych 
świadczeń

powyżej 100 % do 130 % 30 %
powyżej 130 % do 150 % 50 %
powyżej 150 % do 170 % 70 %
powyżej 170 % do 200 % 90 %
powyżej 200 % 100 %

3.  Zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się na 
konto Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance, wskazane 
w decyzji administracyjnej. 

4.  Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się 
jednorazowo lub w miesięcznych ratach, których wysokość jest określona 
w decyzji administracyjnej.

§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu 
wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, 
osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych, na wniosek 
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania 
takiego zwrotu. 

§ 5. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznania pomocy 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób 
i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 
2020 ( MP. z 2013 r., poz. 1024). 

§ 6. Możliwość i zakres udzielania pomocy rzeczowej i świadczeń 
pieniężnych podlegających zwrotowi uzależnia się od środków finansowych 
przeznczonych na ten cel w budżecie gminy w ramach realizacji zadań własnych 
z zakresu pomocy społecznej. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIII/280/97  Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 
30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków 
poniesionych ze środków gminnych na pomoc  pieniężną przyznaną osobom 
i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe zapisane 
w art. 4 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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