UCHWAŁA NR XLVII/339/2014
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
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 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc rzeczową, będące w zakresie zadań własnych gminy,
zwane dalej wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, podlegają zwrotowi na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem § 2, podlegają zwrotowi w części lub
całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza odpowiednio
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość dochodu w % w odniesieniu do odpowiedniego kryterium dochodowego
wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość zwrotu
przyznanych świadczeń

powyżej 100% do 125%

25

powyżej 125% do 150%

50

powyżej 150% do 200%

75

powyżej 200%

100

§ 2.
1. Podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych osobom wymienionym w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionym
uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024).
2. Od osób, którym przyznano pomoc w formie wymienionej w § 2 ust.1 uchwały i których dochód nie
przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie.
3. Osoby, które nie spełniają warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, dokonują zwrotu
wydatków za korzystanie z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych według poniższej tabeli:
Wysokość dochodu w % w odniesieniu do odpowiedniego kryterium dochodowego
wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość zwrotu
przyznanych świadczeń

powyżej 150% do 175%

20

powyżej 175% do 200%

40

powyżej 200% do 250%

60

powyżej 250% do 300%

80

powyżej 300%

100

§ 3.
1. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej następuje poprzez jednorazową wpłatę należności
lub w ratach miesięcznych , nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
2. Okres spłaty, datę rozpoczęcia oraz wysokość poszczególnych wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej określa w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaniu lub jego zastępca na podstawie okoliczności sprawy, po uprzednim przeprowadzeniu
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
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§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zasad zwrotu
wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe
przyznane pod warunkiem zwrotu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 118, poz. 2113 ze zm.).
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z wyjątkiem postanowień wynikających z § 2, które wchodzą z mocą od 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady
Marian Kwolik
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