
UCHWAŁA NR V/40/15
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących
w zakresie zadań własnych

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 z późń. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 w związkuz art. 41 pkt. 2, art. 43 ust. 10, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j.(Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada Gminy 
w Gnojniku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej: zasiłki celowe, okresowe, 
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie oraz usługi.

§ 2. Obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej spoczywa na:

1. osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń,

2. spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń – z masy spadkowej,

3. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń – jedynie w przypadku, gdy 
nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt. 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny 
korzystającej ze świadczeń.

§ 3. Świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu przekracza kryteria wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. 1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków stanowiłby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciążenie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego może odstąpić od żądania zwrotu świadczeń.

2. Szczególną przesłanką do częściowego odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń jest ponoszenie przez 
rodzinę znacznych kosztów leczenia i rehabilitacji lub wystąpienie zdarzenia losowego.

§ 5. Zasady zwrotu wydatków:

1. Zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach, których wysokość jest określona 
w decyzji administracyjnej kierownika GOPS.

2. Kwota jednorazowej raty nie może być niższa niż 10% należności.

3. Maksymalny okres spłat wynosi 12 miesięcy.

4. Wpłata za dany miesiąc powinna być dokonana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.

5. W przypadku usług opiekuńczych i specjalistycznych wymagany jest zwrot odpłatności w pełnej wysokości 
określonej w decyzji Kierownika GOPS, którą wydaje się na podstawie Uchwały Rady Gminy Gnojnik z dnia 
16 marca 2009 r. Nr XXV/209/09.

§ 6. Chcąc przyjść z pomocą niektórym osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe 
wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a z posiadanych środków nie są w stanie zabezpieczyć 
podstawowych potrzeb bytowych, w szczególności:

1. zakupu opału (rzeczowa lub w formie pieniężnej),

2. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,  kosztów zabiegów medycznych, badań lekarskich, leków,

3. kosztów niezbędnych dojazdów do placówek służby zdrowia, może być przyznany zasiłek celowy, okresowy 
lub pomoc rzeczowa pod warunkiem ich zwrotu na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gnojniku.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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