
 

 

UCHWAŁA NR XLIII-391-14 

RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należących do zadań własnych, 

z wyłączeniem odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tytułu 

wypłaconego zasiłku celowego na dożywianie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i ust.4 w związku z art. 41 pkt 2, art. 43 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady zwrotu wydatków za następujące świadczenia pomocy społecznej:  

a) świadczenia pieniężne - zasiłki celowe i okresowe, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie;  

b) świadczenia niepieniężne - pomoc rzeczową w tym na ekonomiczne usamodzielnienie. 

2. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwane dalej „kryterium”, może być przyznana pomoc, o której 

mowa w ust. 1, pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków. 

§ 2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie na podstawie wywiadu środowiskowego oraz 

ustaleń dokonywanych z osobą ubiegającą się o świadczenia – uwzględniając uzasadnione koszty zaspokojenia 

niezbędnej potrzeby oraz możliwości finansowe pomocy społecznej - wydaje decyzję o przyznaniu pomocy na 

zasadach zwrotu, określając:  

- rodzaj przyznanej pomocy jej wysokość i zakres;  

- wysokość kwoty podlegającej zwrotowi;  

- wysokość rat (w przypadku rozłożenia spłaty na raty);  

- okres i terminy spłaty. 

§ 3. 1. Zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w ratach miesięcznych.  

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

3. Termin płatności nie może nastąpić później niż 3 miesiące od daty pobrania zasiłku, a okres, w którym 

świadczeniobiorca dokonuje zwrotu świadczenia, nie powinien przekraczać 12 miesięcy.  

4. Wpłata za dany miesiąc powinna być dokonana do ostatniego dnia miesiąca. 

§ 4. W przypadku braku zwrotu wydatków określonych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Andrychowie, o której mowa w §2, podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  
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§ 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie 

w całości lub jego części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby 

skutki udzielonej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na wniosek pracownika 

socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.  

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VII-51-03 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 132, poz. 1699) 

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

Województwa Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Roman Babski 
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