DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 11164

Data: 2014-12-04 14:51:03

UCHWAŁA NR LVIII/566/2014
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
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 ze zmianami), w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. 2013. poz. 182 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod
warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową (art. 41, pkt 2 w/w
uops).
2. Osoby korzystające z w/w świadczeń, których dochód przekracza wyznaczone przez ustawę kryterium
dochodowe są zobowiązane do zwrotu w zależności od posiadanego dochodu oraz stanu rodzinnego zgodnie
z tabelą:
Dochód przekraczający kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
100% - 120%
121% - 150%
151% - 170%
171% - 200%
pow. 201%

Wysokość zwrotu przyznanego świadczenia liczona
w procentach
Osoba samotnie
Osoba w rodzinie
gospodarującej
20%
30%
30%
50%
50%
70%
70%
100%
100%
100%

§ 2. Przyznanie pomocy w formie wymienionych wyżej świadczeń jak również ustalenie odpłatności,
w tym trybu jej pobierania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik MGOPS na pisemny wniosek
zainteresowanego lub pracownika socjalnego może przesunąć termin spłaty zasiłku, zezwolić na przerwę
w spłacie zasiłku.
2. Spłata zasiłku następować ma w comiesięcznych ratach w wysokości nie naruszającej równowagi
budżetowej rodziny.
§ 4. Zgodnie z art. 104 w/w ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla
osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik MGOPS na
pisemny wniosek zainteresowanego lub pracownika socjalnego może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/154/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. pomoc rzeczową (w tym:
dożywianie dzieci), zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

