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                                                UCHWAŁA NR XXX/216/204 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 31 stycznia 2014 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod 
warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm. ) oraz art. 41  i art. 96 ust. 4 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 ) Rada Gminy w   

Janowicach Wielkich uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Ustala się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, przyznawane pod 

warunkiem zwrotu w części lub całości kwoty zasiłku bądź wydatku na pomoc rzeczową, w 

ramach zadań własnych gminy, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Janowicach Wielkich zwany dalej "Ośrodkiem”. 

 

§2 

1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty zasiłków okresowych i celowych 

przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi: 

 w części – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód 

osób w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej  i jednocześnie nie przekracza 200 % tego 

kryterium, 

 w całości – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód 

osób w rodzinie lub dochód rodziny przekracza  200 % kryterium dochodowe 

określone w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego 

oraz części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest uzależniona od procentowo 

określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodzony  zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do 

kryterium określonego w art. 8 ust 1 

ustawy o pomocy społecznej wyrażony w 

% 

Część wydatków za świadczenia 

podlegające zwrotowi, wyrażone w % 

 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

Powyżej 100 % do 150 % 60  % 70 % 

Powyżej 150 % do 200 % 80 % 90 % 

Powyżej 200 % 100 % 100 % 

 

§ 3 
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1. Zwrot  kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych 

na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach. 

2. Wysokość i sposób zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia ustala 

się po konsultacji z osobą (rodziną) ubiegającą się o jego przyznanie. 

3. Okres spłaty i wysokość rat ustala się z uwzględnieniem możliwości finansowych 

osoby (rodziny) ubiegającej się o przyznanie świadczenia. 

4. Obowiązek zwrotu  kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków 

poniesionych na pomoc rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu 

zwrotowi wraz z terminem zwrotu lub wysokość rat i terminy ich zwrotu ustala się 

każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznanie świadczenia  

z uwzględnieniem sytuacji osobistej rodzinnej, dochodowej majątkowej osób i rodzin 

ubiegających się o przyznanie świadczeń. 

 

§ 4 

1. W przypadku udzielenia pomocy w formie rzeczowej zwrotowi może podlegać kwota 

stanowiąca równowartość tej pomocy.  

2. Zwrotu należności należy dokonać na rachunek bankowy Ośrodka. 

 

§ 5 

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że na podstawie 

upoważnień  ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 

obowiązujących na obszarze gminy. Natomiast art. 41 ust 1 wyżej wymienionej ustawy  

stanowi, iż akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Ustawa o 

pomocy społecznej art.41  przewiduje, iż w szczególnie uzasadnianych przypadkach osobie 

albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 

 specjalny zasiłek celowy   w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny który nie podlega zwrotowi, 

 zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu 

części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.  

Art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej wprowadza regulację, iż rada gminy określa w 

drodze uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach 

realizacji zadań własnych gminy. 

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po 

przeprowadzeniu kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Janowicach Wielkich przesłał do realizacji zalecenie pokontrolne  do wykonania w  terminie 

niezwłocznym - podjęcie działań mających na celu opracowanie uchwały określającej zasady 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Z praktyki kontrolnej innych 

ośrodków wynika, że powyższe uregulowanie ma charakter obowiązkowy i wobec tego 

powinno być wdrożone również w gminie Janowice Wielkie jako dodatkowy instrument 

umożliwiający udzielenie pomocy oraz ich egzekwowanie.  

 

Na terenie Gminy Janowice Wielkie  w roku 2013 nie udzielano pomocy zwrotnej, tym 

samym uchwała będzie wywoływać jedynie incydentalne skutki finansowe w sytuacji 

przyznania pomocy zwrotnej. 

 


