Uchwała Nr XXIX/200/05
Rady Gminy Lubartów
Z dnia 27 czerwca 2005 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 96
ust. 4 w związku z art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U.
Nr 64 poz.593 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek
celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub
wydatków na pomoc rzeczową.
§2
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o kryterium dochodowym oznacza to dochód ustalony
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o posiłkach w szkole należy przez to rozumieć posiłki dla
dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, klasie
„0” oddziału przedszkolnego oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej.
§3
Określa się zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową , zasiłki okresowe i zasiłki celowe:
1) Jeżeli dochód osoby lub rodziny kształtuje się powyżej 100% kryterium dochodowego
wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty zasiłków celowych i zasiłków
okresowych z wyłączeniem pomocy o której mowa w pkt. 2 podlegają zwrotowi
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do
Wysokość zwrotu wydatków
kryterium określonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy
w%
o pomocy społecznej w %
Pow. 100 - do 120
20
Pow. 120 - do 130
40
Pow. 130 - do 140
60
Pow. 140 - do 150
80
Pow. 150
100

2) W przypadku udzielenia świadczenia w postaci posiłku w szkole oraz opłaty za pobyt
dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu, poniesione wydatki podlegają zwrotowi
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do
Wysokość zwrotu wydatków
kryterium określonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy
w%
o pomocy społecznej w %
Pow. 100 - do 150
0
Pow. 150 - do 170
30
Pow. 170 - do 200
70
Pow. 200
100
§4

1. Zwrot wydatków poniesionych na udzielone świadczenia może nastąpić jednorazowo
lub w ratach w zależności od sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osoby lub
rodziny ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Kwotę udzielonej pomocy podlegającej zwrotowi oraz termin i sposób spłaty ustala
się w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w oparciu o wniosek
pracownika socjalnego wynikający z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
3. Kwoty należności wpłacane będą do kasy Urzędu Gminy lub na konto w banku w
terminach i wysokościach określonych decyzją administracyjną.
4. W przypadku nie zwrócenia poniesionych wydatków w terminach określonych w
decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2 należności z tego tytułu podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§5
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli ządanie zwrotu wydatków na
udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne
obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, osoba upoważniona do wydawania
decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, na wniosek
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§6
W sprawach zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy o pmocy społecznej.
§7
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/197/2002 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 luty
2002r w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne i pomoc w naturze
przyznawane z pomocy społecznej w ramach zadań własnych.
§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

