Uchwała Nr XII/102/19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod

warunkiem zwrotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn

zm.) Rada Miasta uchwala,

co następuje:

§1.
Określa się zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki

na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod

warunkiem zwrotu, stanowiące świadczenia z zakresu zadań własnych gminy, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Traci moc uchwała Nr IW28/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego
i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole

i w domu” na lata 2019-2023 ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1096).

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
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Rysz

irgos

Załącznik
do Uchwały Nr XII/102/19

Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 czerwca 2019r.

Zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,
stanowiące świadczenia z zakresu zadań własnych gminy

§1-

1.

Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może zostać przyznane świadczenie z pomocy

społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku na ekonomiczne
usamodzielnienie, usług lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości
wydatków poniesionych na świadczenia, z zastrzeżeniem §2.

2.

Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi w części

lub w całości na zasadach określonych w poniższej tabeli:

wysokość dochodu w % osoby lub rodziny w

wysokość zwrotu wydatków za świadczenie

odniesieniu do kryterium dochodowego

pomocy społecznej (w procentach)

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy

społecznej

powyżej 100 % do 150%

30%

powyżej 150 % do 200 %

50%

powyżej 200 %

100%

§2.
Bezzwrotne wsparcie w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być

udzielone spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa

w art.8 ustawy o pomocy społecznej dzieciom do czasu podjęcia

podstawowej,

uczniom

do

czasu

ukończenia

szkoły

nauki w szkole

podstawowej

lub

szkoły

ponadgimnazjalnej, a także osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom

i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej,

w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

§3.

Obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia określone w § 1, w przypadku przyznania ich
pod warunkiem zwrotu w całości lub w części oraz wysokość kwoty podlegającej
jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość rat i terminy ich zwrotu

ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia,
z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin

ubiegających się o przyznanie świadczenia.
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