
U C H W A Ł A   Nr XVI/97/04

Rady   Gminy   Gzy

z dnia 28 września 2004 roku.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z pomocy społecznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8

ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 14 i art. 48 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy

społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Obowiązek  zwrotu  wydatków  na  zasiłki  celowe  z  pomocy  istnieje  gdy  osoby  samotnie

gospodarującej  przekracza  jej  kryterium  dochodowe,  a  także  gdy  dochód  rodziny  przekracza

kryterium dochodowe.

§ 2

Obowiązek zwrotu wydatków na zasiłki celowe spoczywa na:

- świadczeniobiorcy,

- spadkobiercy z masy spadkowej,

- małżonku, zstępnym, przed wstępnym.

§ 3

Udzielony zasiłek podlega zwrotowi w wysokości 50% jeśli jego wysokość jest niższa od kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

§ 4

Udzielony zasiłek podlega zwrotowi w wysokości 100% jeśli jego wysokość przekracza kryterium

dochodowe osoby samotnie gospodarującej.
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§ 5

Zasiłek celowy przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego

niezależnie od dochodu nie podlega zwrotowi.

§ 6

W  przypadkach  szczególnych,  gdy  zadanie  zwrotu  wydatków  na  udzielone  świadczenia

niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego odstępuje się od żądania

zwrotu.

§ 7

Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci od rodziców u których dochód na

osobę na osobę w rodzinie kształtuje się powyżej 200% kryterium dochodowego określonego w art.

8  ust.1  ustawy o pomocy społecznej  przyznana pomoc w formie zasiłku  może odbywać się  na

zasadzie zwrotu przez rodzinę w części lub w całości poniesionych wydatków.

§ 8
     

Istnieje możliwość umorzenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci na wniosek rodziców

potwierdzonych sytuacją materialną rodziny.

§ 9

Traci  moc  uchwała  Nr  XIV/68/2000  Rady Gminy Gzy z  dnia  29  czerwca  2000 r.  w sprawie:

określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z pomocy społecznej oraz traci moc Uchwała

Nr  XXXI/146/2002  Rady Gminy Gzy  z  dnia  10  października  2002  r.  zmieniająca  uchwałę  w

sprawie określenia zasad wydatków na zasiłki celowe z pomocy społecznej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski


