
Uchwała Nr XXX/257/05
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, tj. : usługi, pomoc 
rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

     Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.),  w  związku  z  art.  41  pkt  2,  
art.  96  ust.  2  i  4  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  
(Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
postanawia:

§1

Przyjąć  szczegółowe,  przedstawione  poniżej  zasady  zwrotu  wydatków za  świadczenia  z  pomocy 
społecznej, tj. usługi (za wyjątkiem usług opiekuńczych), pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki 
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

§ 2

Przyznane świadczenie podlega zwrotowi w części lub w całości, jeśli dochód w rodzinie przekracza 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3

1. Zwrot świadczeń, o których mowa w § 1 może być jednorazowy bądź w ratach. Ilość rat spłaty nie 
może być większa niż 10.

2. Jeżeli w rodzinie występują szczególne okoliczności wskazujące na brak możliwości spłaty tj. : 
1)   wysokie koszty leczenia lub rehabilitacji,
2)   wypadki losowe,
3) ponoszenie  opłat  za  członków rodziny  w  domach  pomocy  społecznej  lub  placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych
lub  jeśli  żądanie  zwrotu  niweczyłoby  skutki  udzielenia  pomocy,  można  odstąpić  
od żądania zwrotu świadczenia.

§ 4

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku realizacji rządowych programów pomocy społecznej 
bądź gminnych programów osłonowych, które przewidują odrębne zasady przyznawania bezzwrotnej 
pomocy,  nawet  przy  dochodzie  przekraczającym  kryterium  dochodowe  określone  w  art.  8  ust.  1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 5

Traci moc uchwała Nr V/31/97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 1997 r.  
w sprawie zasad zwrotu zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej.

§ 6

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-
Leszczynach.



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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Romuald Stencel
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