
UCHWAŁA NR V/19/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy 
rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)), art. 96  ust. 2  i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z  późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Osobom i  rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone 
w  art. 8 ust. 1 ustawy o  pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana 
pomoc pieniężna w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych, pod 
warunkiem zwrotu w całości lub części wydatków za świadczenie, na zasadach określonych w  niniejszej 
uchwale. 

2. Pomoc zwrotna może być przyznana raz na kwartał w przypadku zasiłku celowego, a raz w roku na czas 
nie dłuższy niż trzy miesiące w przypadku zasiłku okresowego.

3. Wysokość zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz pomocy rzeczowej jest uzależniona od 
indywidualnej sytuacji materialno-bytowej osoby wnioskującej i dostosowana do środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w planie finansowym ośrodka.

4. Zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, będących w zakresie 
zadań własnych gminy określa się wg poniższej tabeli:

Wysokość dochodu w procentach w odniesieniu do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej

Procent zwrotu od wartości udzielonego 
świadczenia

Powyżej 100 % do 150 % 50 %

Powyżej 150 % do 200 % 75 %

Powyżej 200 % 100 %

§ 2. 1. Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Pracownik socjalny ośrodka, na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, 
dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie zwrotne i wnioskuje w jakim zakresie 
i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

3. Obowiązek zwrotu kwot udzielonej pomocy oraz wysokość podlegająca jednorazowemu zwrotowi wraz 
z terminem jej zwrotu lub wysokość rat i terminu ich zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji 
administracyjnej przyznającej świadczenia.

4. W przypadku niewywiązania się z nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z tego tytułu 
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

1) zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
2) zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 1693, 2192, 2245, 2354, 2529.

Id: 955B625B-D980-491D-9F74-B4C0546389B9. Podpisany Strona 1



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk
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