
          
Uchwała Nr XXIX/266/2009  

z dnia 11 lutego 2009r. 
Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące 
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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm. ),  
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:  
 
      § 1  
Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, będące w zakresie zadań 
własnych gminy, przyznawane pod warunkiem zwrotu, zwane w dalszej części uchwały 
„wydatkami „ podlegają zwrotowi w części lub całości, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie 
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego 
określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przy uwzględnieniu 
waloryzacji tego kryterium zgodnie z art. 9 ustawy. 
 
      § 2  
 
Osobami zobowiązanymi do zwrotu wydatków są osoby, o których mowa w art. 96 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej, tj. : 
- osoba i rodzina korzystająca z pomocy społecznej udzielonej pod warunkiem zwrotu; 
- spadkobierca osoby, która korzystała z pomocy – z masy spadkowej, w tym i zwrotu 

wydatków za pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w art. 96 ust. 3 ustawy 
o pomocy społecznej; 

- małŜonek, zstępni przed wstępnymi osoby korzystającej z pomocy. 
 
§ 3 

Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków, przy uwzględnieniu § 1 uchwały: 
 
Dochód rzeczywisty netto na osobę stanowi 
% kryterium dochodowego wg ustawy o 
pomocy społecznej  

 wysokość zwrotu wydatków liczona od 
pełnej wysokości udzielonego świadczenia w 
procentach  

 powyŜej 100 do 120 20 
powyŜej 120 do 140 30 
powyŜej 140 do 160 40 
powyŜej 160 do 180 50 
powyŜej 180 do 200 60 
powyŜej 200 do 220 70 
powyŜej 220 do 250 80 
powyŜej 250  100 
 
      § 4  
 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względu na :  
- konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

placówce opiekuńczo wychowawczej, placówce leczniczo – rehabilitacyjnej  



- długotrwałą lub cięŜką chorobę w rodzinie  
-  rodzinę niepełną lub wielodzietną 
-  zdarzenie losowe  
na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub pracownika socjalnego, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu moŜe odstąpić od Ŝądania zwrotu wydatków. 
2. Zwrot wydatków na świadczenia pomocy społecznej moŜna dokonać jednorazowo lub za 
zgodą Dyrektora Ośrodka w ratach nie dłuŜej jednak niŜ czas trwania roku budŜetowego 
w jednostce pomocy społecznej, a pierwsza spłata wymagalna jest nie później jak 2 miesiące 
od otrzymania decyzji w sprawie Ŝądania zwrotu naleŜności. Brak spłaty dwóch kolejnych rat 
albo przeznaczenie przyznanego zasiłku na inny cel aniŜeli określony w decyzji powoduje, Ŝe 
pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna 
3. Termin zwrotu wydatków, jak równieŜ ilość i wysokość rat oraz termin zwrotu 
poszczególnych rat ustala się z uwzględnieniem sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej 
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, kierując się dobrem osób korzystających z pomocy 
społecznej oraz mając na względzie skutki udzielonej pomocy. 
4. Decyzję Dyrektora w sprawie odstąpienia od zwrotu wydatków lub rozłoŜenia na raty 
poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 
 
 

§ 5 
NaleŜności z tytułu wydatków, o których mowa w niniejszej uchwale podlegają ściągnięciu 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
 
      § 6 
Wypłaty z tytułu zwrotu wydatków dokonywane są do kasy lub na rachunek bankowy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  
 
      § 7 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
i Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  
 
 
      § 8 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 


