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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  za  świadczenia z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2268 z późn. zm1) ) Rada Gminy, uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, osobie lub rodzinie, 
której dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 
okresowe i zasiłki celowe w zakresie zadań własnych i przyznane pod warunkiem zwrotu osobie lub rodzinie, 
której dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej następuje na zasadach określonych w tabeli: 

Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość 
zwrotu przyznanego 
świadczenia 

Powyżej 100% do 150%  kryterium dochodowego 80% 
Powyżej  150% do 200% kryterium dochodowego 90% 
Powyżej 200% kryterium dochodowego 100% 

2. Zwrot wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe 
i zasiłki celowe będące w zakresie zadań własnych i przyznane pod warunkiem zwrotu, może nastąpić 
jednorazowo lub w rozbiciu na maksymalnie 6 miesięcznych rat. 

§ 3. Zwrot wydatków następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

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

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1)  Zmiana tekstu jednolitego Dz. U. z 2021r. poz. 2268, zm. poz. 2270, 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, 

poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2140 , poz.2754 , z 2023 r. poz.185 
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UZASADNIENIE 

Zapisy proponowanej uchwały dostosowują się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom 
i rodzinom, w przypadku gdy kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 
w związku  z art. 9 ust. 2 dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz .U. z 2021 r.  poz. 2268 
z późn. zm) aktualnie zgodnie z § 1. pkt. 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 
2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) nie przekracza 776,00 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie natomiast § 1 ust. 1 pkt.3 kwotę dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego wynosi 345,00 zł. Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobom 
i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy 
społecznej może być przyznana pomoc w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, 
pomocy rzeczowej i na ekonomiczne usamodzielnienie się pod warunkiem zwrotu. 
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa zasady zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie  zadań własnych gminy. 
Przedmiotowa uchwała ustanawia zasady zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, 
pomoc rzeczową i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie. Dotychczas nie były udzielane 
świadczenia w oparciu o powyższe przepisy. Natomiast w aktualnej sytuacji kryzysowej 
lub w przypadku zdarzeń losowych może wystąpić konieczność udzielenia pomocy osobom 
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. 
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