
UCHWAŁA NR ....................
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509 oraz z 2011 r. Nr 81, 
poz. 440) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala co następuje: 

§ 1. Osobom samotnie gospodarującym oraz rodzinom znajdującycm się w trudnej sytuacji życiowej, 
którym dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej mogą być przyznane ulgi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

§ 2. Z zastrzeżeniem § 3 ustala się nastepujące zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej: 

1) W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustway o pomocy 
społecznej może być przyznana pomoc, o której mowa w § 1 pod warunkiem zwrotu części 
poniesionych wydatków na zasadach określonych w niżej przedstawionej tabeli: 

Stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Procentowa wysokość zwrotu udzielonych 
świadczeń z pomocy społecznej

Do 120% Od 10 do 20%
Powyżej 120 do 150% Powyżej 20 do 50%
Powyżej 150 do 180% Powyżej 50 do 80%
Powyżej 180 do 200% Powyżej 80 do 90%

2) W sytuacji gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 
200% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustala 
się zwrot poniesionych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w 100 %.

§ 3. 1. W przypadku udzielenia osobie lub rodzinie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za ww. 
świadczenia jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2.  W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  
ustalenie zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia, o których mowa w ust. 1 następuje na zasadach 
określonych w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Należności, o których mowa w § 2 winny być wpłacane do kasy lub na rachunek bankowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym świadczenie zostało udzielone. 
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§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji gdy żądanie zwrotu wydatków 
za udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne 
obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bełchatowie na wniosek osoby zaintereowanej lub pracownika socjalnego może: 

1) odstąpić od żądania takiego zwrotu, 

2) odroczyć termin płatności wymaganej należności, 

3) rozlożyć spłatę należności na raty, 

4) określić zasady zwrotu na korzystniejszych warunkach niż wynika to z § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa i Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/279/04 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 16 grudnia 2004 r. 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
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UZASADNIENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie pismem znak:

ZDO.071.1.2014 z dnia 07.01.2014 r. zwróciła się z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady

Miejskiej w Bełchatowie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z

pomocy społecznej.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania postanowień dotychczas

obowiązującej uchwałyNr XXIX/279/04 RadyMiejskiejw Bełchatowie z dnia 16 grudnia 2004 r. do

warunków otrzymania przez gminę Miasto Bełchatów dotacji z Programu na dofinasnowanie

pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w

postaci produktów żywnościowych. Zgodnie ze wskazaówkami w zakresie realziacjiUchwały Rady

Ministrów z dnia 10 grudnia 20133 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywaiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -

2020" zamieszczonymna stronie interentowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Warunkiem

otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinasnowanie pomocy w formie posiłku albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria

dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez

gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4, podwyższającej kwotę kryterium

dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek

albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Mając na wzgledzie powyższe, podjęcie Uchwały w przedmiotowej sprawie należy uzać za

uzasadnione.
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