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UCHWAŁA Nr XXX/186/2005
Rady Gminy Manowo

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej.

(Szczecin, dnia 13 maja 2005 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy 
społecznej w ramach zadań własnych takich jak zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z 
wyłączeniem zasiłku celowego na dożywianie dzieci i młodzieży uczącej się w szkole w 
rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz pomoc rzeczową, które podlegają zwrotowi w 
części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu 
wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Pomocy udziela się w przypadku zdarzenia losowego (pożar), w sytuacji kryzysowej, 
klęski żywiołowej (ogłoszonej przez wojewodę). Udzieloną pomoc należy zwrócić w części lub 
w całości w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia pomocy. Wysokość udzielonego zasiłku 
uzależniona jest od możliwości finansowych ośrodka.

3. Zmienia się wysokość podstawy dochodu w rodzinach, w których dzieci korzystają z 
dożywiania w szkole do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

§ 2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 
udzielone świadczenia w całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmiernie 
obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Ośrodka na wniosek 
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Manowie Nr XXXI/177/97 z dnia 23 kwietnia 1997 
r. w sprawie zmiany wysokości podstawy dochodu w rodzinach, w których dzieci korzystają w 
szkole z pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo oraz Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie.

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


