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Poz. 4905
UCHWAŁA NR XLV/326/18
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań
własnych gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 96 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala następujące
zmiany:
§ 1. W uchwale Nr XX/401/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki, których mowa w ust. 1 podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeśli dochód na osobę
w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1769 ze zm.)
zgodnie z poniższą tabelą:

Kryterium dochodowe liczone według
art. 8 Ustawy o pomocy społecznej
100,01 – 124,99 %
125,00 – 149,99 %
150,00 – 174,99 %
175,00 – 199,99 %
200,00 % i powyżej

Wysokość zwrotu w % przyznanego
świadczenia
15%
30%
50%
75%
100%

W uchwale Nr XX/401/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. § 3 otrzymuje brzmienie:
zobowiązuje się świadczeniobiorców do zwrotu przyznanego świadczenia poprzez wpłatę
gotówkową do kasy Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim w terminie 30 dni od daty wypłaty
świadczenia na podstawie decyzji administracyjnej w tym przedmiocie.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki oraz Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
Jolanta Bąk

