
 

 

UCHWAŁA NR X/44/19 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie 

zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 

okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 

Na podstawie podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ), art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 41 pkt 2, 

art. 43 ust. 10. art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r,  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r 

poz.1508 ze zm.) Rada Gminy w Jodłowej uchwala co następuje: 

§ 1. 1 Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc w formie 

usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie , zasiłków okresowych i zasiłków 

celowych pod warunkiem zwrotu: 

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

2) w całości od osób i rodzin, których dochód samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód 

rodziny przekracza wysokość 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej. 

2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu jest 

uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny zgodnie z poniższą 

tabelą. 

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie w stosunku do 

kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ust.1 

pkt. 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej, wyrażony 

w procentach. 

Wysokość wydatków podlegających zwrotowi, wyrażona 

w procentach, którą ponosi: 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

od 101 % do 150% nie więcej niż 50% nie więcej niż 60% 

od 151% do 200% nie więcej niż 70% nie więcej niż 80% 

powyżej 200% 100% 100% 
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§ 2.  Zwrot wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje jednorazowo 

lub maksymalnie w 12 miesięcznych ratach.  

§ 3.  Zwrot wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje nie wcześniej 

niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym udzielono świadczenia. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jodłowej. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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