
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/362/18 

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod 

warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 

uchwala: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, 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. Zasady zwrotu wydatków, o których mowa w § 1 określa poniższa tabela: 

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych od 

wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie określonego 

w ustawie o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość zwrotu przyznanego 

świadczenia 

powyżej 100% do 150% 40% 

powyżej 150% do 200% 60% 

powyżej 200% do 250% 80% 

Powyżej 250% 100% 

§ 3. Zwrotu wydatków dokonuje się na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 

Wręczycy Wielkiej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/270/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Prubant 
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