UCHWAŁA NR XXIV/261/12
RADY MIEJSKIEJ DĘBICY
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie: określania zasad zwrotu zasiłków celowych, pomocy
w naturze ze środków pomocy społecznej i posiłku, w oparciu
o ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 i 8, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz art. 6
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zm.),
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§1
1. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe
określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach moŜe być przyznana pomoc pienięŜna
w formie zasiłku celowego lub pomocy w naturze, pod warunkiem
zwrotu części lub całości świadczenia, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Pomoc w formie posiłku, osobom jego pozbawionym, o której mowa
w art. 3 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania”, moŜe być przyznana odpłatnie
w szczególnie

uzasadnionych

przypadkach,

jeŜeli

dochód

osoby

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza
150% a nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Pomoc w formie posiłku, osobom jego pozbawionym, o której mowa
w art. 3 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania”, moŜe być przyznana odpłatnie jeŜeli
dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

lub

dochód

na

osobę

w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadkach:
1) zdarzenia losowego,

2) klęski Ŝywiołowej (np. poŜar, powódź i inne),
3) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na
zdrowiu członka rodziny będącego we wspólnym gospodarstwie
domowym.
4. Ustala się w załączniku Nr 1 do Uchwały zasady zwrotu przyznanych
świadczeń, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.
§2
1. Zwrot części lub całości przyznanego świadczenia o którym mowa
w § 1 ust. 1-3 dokonywany moŜe być jednorazowo lub w miesięcznych
ratach.
2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy po zbadaniu sytuacji osoby lub rodziny w oparciu
o wywiad środowiskowy.
§3
1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli Ŝądanie zwrotu w części
lub w całości wydatków na udzielone świadczenia, o których mowa
w§1

ust.

1-2

Uchwały,

stanowiłoby

dla

osoby

zobowiązanej,

nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki udzielonej pomocy,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy na wniosek
pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej, moŜe odstąpić od
Ŝądania zwrotu, w całości lub w części.
2. Za przypadki szczególne, o których mowa w § 1 ust. 1-2 uwaŜa się
wystąpienie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w art. 7
pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej.
3. W przypadkach określonych w § 1 ust. 3 Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dębicy na wniosek pracownika socjalnego lub
osoby zobowiązanej, moŜe odstąpić od Ŝądania zwrotu, w całości lub
w części.
§4
1. Traci moc Uchwała Nr XIX/301/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia
29 maja 2008 roku w sprawie zasad określania zwrotu pomocy
rzeczowej i doŜywiania ze środków pomocy społecznej.

2. Niniejsza

uchwała

przyznających:

ma

zasiłki

zastosowanie

celowe,

pomoc

do
w

wszystkich

naturze

i

decyzji

doŜywianie,

powstałych po dniu wejścia w Ŝycie uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/261/2012
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Zasady zwrotu przyznanych świadczeń

Wysokość zwrotu liczona w % od wysokości
przyznanego świadczenia
Dochód w zł osoby lub
rodziny wyraŜony
w % kryterium
dochodowego,
o którym mowa w art. 8
ustawy o pomocy
społecznej

Osoby samotnie
gospodarujące

Osoby w rodzinie

Pozostała pomoc rzeczowa
i pienięŜna w formie
zasiłków celowych

Pozostała pomoc rzeczowa
i pienięŜna w formie
zasiłków celowych

101-150

5

20

151-200
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30

201 i więcej

30

50

