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RADY GMINY W CZERMINIE

z dnia29 stycznia 2014 roku

w sprawie zasad Przyzlaws\i^ świadczeń z pomocy społecznej w zak.esie zadań własnych gniny oraz
zasad zwrotu wydatków na świadczenia

Na podstawie ań. 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorŻądzi€ gminnym (Dz' U. zzol3l'poz.
594 zpó^' zlr..) oftz 

^n' 
96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 I. o pomocy społecanej (Dz. U' z 2013 t. poz.

182 i poz' 509) uchwala się, co nasĘpuj€:

sl

1' Ustala się następujące zasady zwrotu \Ąydatków na usługi' pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomicznę
usamodzielnienie' zsiłki celowe i olfesowe zwane dalej wydatkami za świadczenia dla osób lub lodzin, które

nie spełniają krlerium dochodowego okeślonego w art. 8 ustawy o pomocy społecaej z dnia 12 r.:.arca2004

roku, zwanego dalej kr}xerium dochodołTm. wydatki za świadczenia z pomocy społecalej podlegają zwrotowi

l) 50% kwoty poniesionych wydatków' j eŻe]i dochód ni€ przekacza l50o/o kwoty lol1erium dochodow€go
2) lo0% kwoty poniesionych wydatkó\ł, jeŹeli dochód przekacza l50% kwoty krIerjum dochodowego

2' Zwrot wydatków za ś\łiadczenia następuj€ poprzezjednorazową \ł?łatę należności]ub ratalnie.

3' okres splaty, wysokość poszczególnych rat oraz t€rminy \łpłat naleaości obeśla Ki€.ownik ośrodka

Pomocy Społ€€znei w Czerminie w decyzji przyznającej Św;adczenia'

4. w prąpadkach szczególnie uzasadnionych (np. dfugoirwała cholobą zdarzeni€ losowe, rodzina ni€peha lub

wielodzietna, ochrona macierzństwa), jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości ]ub

w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmieme obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej
ponocy' Kierowlik ośrodka Pomocy Społecnej na wniosek pracownika socjaln€go lub osoby zaintereso\łanej

moŻ€ odstąpić od żądania zwjotu wydatków w części lub całości
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l. Podwyższ się wysokość krlerium dochodowęgo upra\łniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w

formie posiłku, świadczenia pięnięŻnego na zakup posiłku lub żłałności albo świadczenia rzeczow€go w postaci

produktów łwnościo\łych do wysokości l50% kryterium dochodowego, o lśórym mowa w aft. 8 ust. l ustawy

o pomocy społecznej dla:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

2) ucaiów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

3) osób i rodzin znajduj4cycb się w sytuacjach wymienionych w art. 7 Ustawy z dnia )2 marca 2004

o pomocy społecznej' w szczególności osób samotnych, w podeszłyrn wieku, chorych lub

niepełnosprawnych'

2' osoby korzystające z posiłku' świadczenia pienięŹnego na zakup posiłku lub łwności albo świadczenia

rzeczow€go w postaci produktów żywnościo1ł1ch, któr€ nie spełnjają warunku' o którym mowa w ust' l
nini€jszej uchwa}y, dokonują zwrotu za wydatki na zasadach okeślonych wedfug poniższej tabeli|

óoóIloa w x w stosuŃu do kryterium dochodowego osoby ]ub

rodzinv rart. 8 ust' l ustawv o pomocy społeczrei)
wysokość odpłatności za

PÓWżei l50% do 200% 500/d

PowvŻei 200% 100%
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wykonanie Uchwały powierza się wójtowi Gminy czermin
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa
Podkarpacki€go z mocą obowiązującą od dnia ] lutego 2014roku.
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