
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie 
zadań własnych Gminy Żnin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.1)) i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
182 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna w formie 
zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu w całości lub części wydatków za świadczenia , 
na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2.  Zobowiązaną do zwrotu całości wydatków poniesionych na świadczenia, o których mowa w ust. 1, jest 
osoba której dochód przekracza 250% kryterium dochodowego , o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

3.  Zobowiązaną do zwrotu części wydatków poniesionych na świadczenia, o których mowa w ust. 1 jest osoba 
której dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej i nie przekracza 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

4. Ustalenie wysokości części wydatków podlegających zwrotowi, o których mowa w ust. 3, następuje według 
poniższych zasad: 

Wysokości zwrotu liczona w % od wysokości 
przyznanego świadczenia

Dochód osoby w złotych wyrażony w % kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej osoba samotnie 
gospodarująca

Osoba w rodzinie 

101 - 120 10 20
121 - 150 15 30
151 - 200 30 60
201 - 250 40 80

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/359/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie  zadań własnych 
Gminy Żnin ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 r. 
Nr 60, poz. 998. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

1) Zmiany tekstu jednolitego  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosatły ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509.
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Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 82 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie
art. 17 ust.1, pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. W
myśl art. 96 ust.4 w/wym. ustawy Rada Gminy określa, w drodze uchwały , zasady zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, m.in.. za zasiłki celowe, pomoc rzeczową
przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości , jeżeli dochód na osobę w rodzinie
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Projekt
uchwały zawiera nowe zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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