U C H W A Ł A Nr XXXVI/414/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 13 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy
rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr
64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 64, poz. 565/, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 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 62, poz. 558, Nr 113, poz., 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203/ Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się zasady zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków poniesionych przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na świadczenia pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej,
zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej „MOPS” pod warunkiem zwrotu części lub całości kwot
tych zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową.
2. Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej, o których mowa w ust. 1,
podlegają zwrotowi:
1/ w całości – przez osoby i rodziny, jeżeli miesięczny dochód netto: osoby samotnie
gospodarującej, osoby w rodzinie lub rodziny przekracza wysokość 250% odpowiedniego
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
/Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz. 2703/, zwanej dalej „ustawą”
2/ w części – przez osoby i rodziny, jeżeli dochód miesięczny netto: osoby samotnie
gospodarującej, osoby w rodzinie lub rodziny przekracza odpowiednie kryterium dochodowe
określone w art. 8 ustawy lecz nie przekracza 250% tego kryterium, wg zasad określonych w ust. 3.
3. Wysokość zwrotu części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową oraz kwot zasiłku
okresowego i zasiłku celowego ustala się zgodnie z poniższą tabelą, z uwzględnieniem § 2:
Miesięczny dochód netto: rodziny, na osobę w
rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej w
relacji procentowej do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
powyżej 100 % - do 150 %

Maksymalna wysokość
zwrotu wydatków
określona w procentach
50 %

powyżej 150 % - do 200 %

70 %

powyżej 200 % - do 250%

90 %

powyżej 250 %

100 %

§ 2.1. Zwrot przez świadczeniobiorcę kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz
wydatków na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach, z uwzględnieniem
ust. 2 - 8
2. Sposób i wysokość zwrotu wydatków są ustalone dla świadczeniobiorcy w decyzji
administracyjnej o przyznaniu zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

wydanej przez Dyrektora MOPS, uwzględniającej sytuację osobistą, dochodową i majątkową
świadczeniobiorcy ustaloną w drodze wywiadu środowiskowego.
3. Sposób i wysokość zwrotu wydatków ustalone są tak, aby nie stanowiły nadmiernego
obciążenia świadczeniobiorcy lub jego rodziny, ani też nie niweczyły skutków udzielonej pomocy.
4. Termin rozpoczęcia spłaty wydatków na udzielone świadczenia ustala się od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przyznano świadczenie, a w przypadku zasiłku okresowego –
od miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, na który przyznano zasiłek.
5. Dyrektor MOPS może rozłożyć kwotę podlegającą zwrotowi na raty, płatne miesięcznie,
nie dłużej niż przez okres 1 roku.
6. Wysokość raty ustala się tak, aby po jej uiszczeniu miesięczny dochód netto pozostający
do dyspozycji osoby lub rodziny nie był niższy od odpowiedniego kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy.
7. Raty niespłacone w terminie podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
8. W przypadku zwłoki ze spłatą co najmniej trzech rat natychmiast wymagalna staje się
łączna niespłacona kwota udzielonego świadczenia.
9. MOPS kontroluje sposób wydatkowania przyznanego świadczenia, w tym zwłaszcza, czy
zostało ono wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zasiłek okresowy lub zasiłek celowy
wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem podlegają, na podstawie decyzji zmieniającej,
natychmiastowemu zwrotowi w części niespłaconej.
§ 3.1. W decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia udzielonego pod warunkiem
jego zwrotu, o której mowa w § 2 ust. 2, określa się, stosownie do indywidualnej sytuacji
świadczeniobiorcy:
1) formę przyznanego świadczenia,
2) wysokość zasiłku,
3) rodzaj pomocy rzeczowej oraz jej wartość,
4) wysokość kwoty podlegającej zwrotowi,
5) sposób spłaty,
6) termin rozpoczęcia spłaty,
7) wysokość miesięcznych rat,
8) inne warunki spłaty,
9) pouczenie o treści § 2 ust. 7-9.
2. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej osoby lub rodziny
stanowiącej podstawę do udzielenia świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, Dyrektor MOPS na
wniosek pracownika socjalnego lub świadczeniobiorcy może zmienić decyzję, o której mowa w ust.
1, w zakresie zmiany kwoty, która podlega zwrotowi, ustalenia nowych warunków spłaty lub
zastosować niższe niż określone uchwałą procentowe stawki zwrotu wydatków.
3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub
też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor MOPS na wniosek osoby zobowiązanej lub
pracownika socjalnego może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 4. W przypadku, gdy świadczeniobiorca zobowiązany do zwrotu wydatków nie spełni
tego obowiązku, nie może otrzymać ponownie świadczenia o charakterze zwrotnym – do czasu
zwrotu przyznanego świadczenia zgodnie z decyzją administracyjną o jego przyznaniu.
§ 5. Zwrot przez świadczeniobiorcę wydatków na świadczenia przyznane na zasadzie
zwrotnej następuje poprzez dokonanie ich wpłaty do kasy lub na rachunek bankowy MOPS.
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§ 6. Możliwość i zakres udzielania przez MOPS zasiłków okresowych, zasiłków celowych i
pomocy rzeczowej podlegających zwrotowi uzależnia się od wysokości środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadań
własnych z zakresu pomocy społecznej.
§ 7. W sprawach zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc
rzeczową nie uregulowanych uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 9. W sprawach wszczętych i nie zakończonych ostateczną decyzją administracyjną
dotyczącą przyznania świadczeń pomocy społecznej pod warunkiem zwrotu wydatków na te
świadczenia stosuje się uchwałę, o której mowa w § 10.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVIII/475/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z
dnia 24 marca 1997 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej na
pokrycie kosztów pogrzebu, na świadczenia zdrowotne, pomoc rzeczową i zasiłki celowe.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak
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