
UCHWAŁA NR XXX/184/2014
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje: 

§ 1. 

Wydatki na usługi, zasiłki okresowe i celowe pomoc rzeczową, posiłek podlegają zwrotowi na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub 
gdy dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. 

1. Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi w części lub w całości w zależności od 
wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub osoby samotnie 
gospodarującej, zgodnie z poniższą tabelą : 

Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi, wyrażona w %
Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby 
samotnie gospodarującej wg. kryterium 
dochodowego zgodnie z art.. 8 ust.1 ustawy

Osoby samotne, 
 nieposiadające osób 

 zobowiązanych do alimentacji 
i osoby samotne wychowujące 

małoletnie dzieci

Pozostałe osoby- posiadające osoby 
zobowiązane do alimentacji lub 

prowadzące wspólne gospodarstwo 
domowe

1 2 3

Powyżej 100%  - 130% włącznie 
10% 20%

Powyżej 130%  - 150% włącznie 
20% 40%

Powyżej 150% - 170% włącznie 
40% 60%

Powyżej 170% - 200% włącznie 
60% 80%

Powyżej 200% - 250% włącznie 
80% 100%

Powyżej 250% 
100% 100%

2. Przez określenie w kolumnie 1 tabeli 100% należy rozumieć maksymalny dochód na osobę w rodzinie lub 
maksymalny dochód osoby samotnie gospodarującej uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej.

§ 3. 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie  posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się 
w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku,  chorym 
lub  niepełnosprawnym jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód 
rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy. 
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§ 4. 

W pozostałych przypadkach szczególnie uzasadnionych, wysokość zwrotu może być obniżona, podwyższona 
lub dopuszczalne jest odstąpienie od żądania zwrotu po sprawdzeniu sytuacji osób ubiegających się o pomoc. 

§ 5. 

1. Sposób zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (wysokość, okres i termin 

spłaty) określa w decyzji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu 

środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

2.  Okres spłaty nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

3. Za dzień spłaty należności uważa się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku 

wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie.

§ 6. 

Traci moc Uchwała nr XIX/122/2004 r. Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie 
zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo

Adam Łaniecki

Uzasadnienie

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Rada Miejska określa zasady zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej następuje w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie
lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Obecnie kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a dla osoby w rodzinie 456 zł.

W proponowanej uchwale wysokość zwrotu wydatków uzależniono od wysokości posiadanego dochodu,
określonego na podstawie cytowanego kryterium. W celu szczególnej ochrony osób samotnych, nie posiadających
osób zobowiązanych do alimentacji oraz samotnie wychowujących małoletnie dzieci , dla tej grupy osób ustalono
odpowiednio niższy procent zwrotu udzielonej pomocy.

10 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Ministrów nr 221 został ustanowiony wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 (M.P.
z 2013 r. poz. 1024) Program przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości do 150% ( tj. obecnie dla osoby samotnie gospodarującej do 813 zł, a dla osoby
w rodzinie do 678 zł ) kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Żeby umożliwić
skorzystanie w ramach tego Programu z nieodpłatnego dożywiania dzieci i młodzieży w wieku do ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej w przypadku gdy dochód tych osób lub rodzin kształtuje się na poziomie powyżej 100% do 150%
zaproponowano w niniejszej uchwale odstąpienie od żądania zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku lub
artykułów żywnościowych dla tej grupy osób.

Do 31.12.2013 r. sprawy te regulowała ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Uchwała Nr XXXII/220/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
28 grudnia 2009 r., która wraz z ustawą straciła swoją moc 01.01.2014 r.
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