
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/448/2017 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 8 lutego 2017 roku 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie 

zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe 

i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe 

i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane dalej wydatkami na świadczenia, podlegają zwrotowi 

na zasadach określonych w uchwale. 

§ 2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi: 1) W wysokości 50% przyznanego świadczenia, jeżeli 

dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 100% do 150% kryterium 

dochodowego. 2) W wysokości 70% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnie 

gospodarującej lub osoby w rodzinie wynosi 150% do 200% kryterium dochodowego; 3) W całości, jeżeli 

dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego. 

§ 3. 1.  Zwrot wydatków może być dokonany w formie jednorazowej wpłaty lub w miesięcznych ratach 

dokonywanych na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 2. Termin spłaty pierwszej 

i następnych rat oraz ilość i wysokość rat ustalana jest na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu 

wywiadu środowiskowego oraz innych dowodów. 

§ 4. W przypadku niedokonania zwrotu w ustalonych terminach, należności z tego tytułu podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 5. W sprawach nieregulowanych niniejsza Uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930). 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu 

 

 

Ewa Zielińska 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 1250
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