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Poz. 4268
UCHWAŁA NR XLIV/89/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2013r
poz. 594 z późn. zm) oraz art. 96 ust 2 i ust 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) Rada Miasta Skarżyska–Kamiennej 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
Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowegowynikającego z art.8
ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość
zwrotuprzyznanych 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. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej następuje w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub na wskazany rachunek bankowy. Stanowi on dochód własny gminy.
4. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych
ratach ,których wysokość jest określona w decyzji administracyjnej dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 4. 1. Ustala się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku w wysokości
150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
2. Osoby korzystające z posiłku, które nie spełniają warunku , o którym mowa w ust. 1 dokonują zwrotu za
wydatki na zasadach określonych według poniższej tabeli:
Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowegoosoby lub rodziny ( art. 8 ustawy
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o pomocy społecznej)

posiłki

powyżej 150 % do 170 %

50 %

powyżej 170 % do 200 %

90 %

powyżej 200 %

100 %

3. Odpłatność za przyznaną pomoc w formie posiłku pobierana jest w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej - do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Stanowi on dochód własny gminy.
§ 5. Zwrot wydatków na usługi opiekuńcze następuje w wysokości określonej w decyzji administracyjnej
wydanej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie Uchwały Rady Miasta
Skarżyska –Kamiennej z dnia 17 lutego 2011r Nr V/24/11.
§ 6. W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone
świadczenie w całości lub części.
§ 7. Traci moc Uchwała Rady Miasta Nr 3/36/98r z dnia 30.04.1998r.w sprawie zasad zwrotu za
świadczenia z pomocy społecznej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Skarżyska-Kamiennej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Dąbrowski

