
Uchwała Nr XXIII/149/04 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 28.09.2004

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową oraz 
zasiłki celowe i zasiłki okresowe ze środków pomocy społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2004r.) oraz na podstawie 
art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 
593, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§1

Świadczenia udzielane ze środków pomocy społecznej w formie, pomocy rzeczowej, 
zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają 
zwrotowi w części lub całości, jeśli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do 
zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§2

Świadczenia.o których mowa w § 1, mogą otrzymać osoby lub rodziny w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, których sytuacja rodzinna, materialna, zdrowotna 
stwierdzona w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy uzasadnia przyznanie 
takiej pomocy.

§3

1 .Świadczeniobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia 
jednorazowego lub w miesięcznych ratach.
2.Kierownik ośrodka pomocy określa w decyzji administracyjnej wysokość należności 
oraz termin spłaty pobranych świadczeń, o których mowa w § 1.

§4

Można odstąpić w części lub całości od żądania poniesionych wydatków na 
świadczenia, o których mowa w § 1, na zasadzie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej.

§5

W przypadku gdy brak jest przesłanek z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej 
zwrotu wydatków należy dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



Zwrot wydatków przez świadczeniobiorcę zwiększa budżet w dziale 852 -  opieka 
społeczna.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§6


