UCHWAŁA NR XV/92/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych
przyznawanych pod warunkiem zwrotu
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady zwrotu przez świadczeniobiorców całości lub części
wydatków poniesionych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na świadczenia
pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej oraz kwot zasiłków celowych
i zasiłków okresowych, przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod warunkiem ich zwrotu.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwała jest mowa o:
1) „ustawie o pomocy społecznej” - rozumie się przez to ustawę z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
2) „MOPS” - rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22,
3) „świadczeniobiorcach” - rozumie się przez to osoby lub rodziny, którym
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyznał
świadczenie w formie pomocy rzeczowej, zasiłku celowego i zasiłku
okresowego, pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia.
§ 3. 1. Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej, o których
mowa w § 1, podlegają zwrotowi przez świadczeniobiorców:
1) w całości – jeżeli miesięczny dochód netto: osoby samotnie gospodarującej,
osoby w rodzinie lub rodziny przekracza wysokość 250% odpowiedniego
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
2) w części – jeżeli dochód miesięczny netto: osoby samotnie gospodarującej,
osoby w rodzinie lub rodziny przekracza odpowiednie kryterium dochodowe,
określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, lecz nie przekracza 250%
tego kryterium - według zasad określonych w ust. 2.

2. Wysokość zwrotu przez świadczeniobiorców części lub całości wydatków
poniesionych na pomoc rzeczową oraz kwot zasiłku celowego i zasiłku
okresowego, ustala się zgodnie z poniższą tabelą:
Miesięczny dochód netto świadczeniobiorcy: osoby samotnie
gospodarującej, osoby w rodzinie lub rodziny w stosunku
procentowym do odpowiedniego kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy

Wysokość zwrotu przez
świadczeniobiorców wydatków
na pomoc rzeczową oraz kwot zasiłku
celowego i zasiłku okresowego,
określona w procentach

powyżej 100 % - do 150 %
powyżej 150 % - do 200 %
powyżej 200 % - do 250%
powyżej 250 %

50 %
70 %
90 %
100 %

3. Termin rozpoczęcia przez świadczeniobiorcę spłaty wydatków,
o których mowa w ust. 2, ustala się od miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym przyznano pomoc rzeczową
lub zasiłek celowy, a w przypadku zasiłku okresowego – od miesiąca
kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, na który przyznano
ten zasiłek.
4. Zwrot przez świadczeniobiorcę wydatków, o których mowa w ust. 2,
następuje poprzez dokonanie ich wpłaty do kasy lub na rachunek bankowy
MOPS.
§ 4. Traci moc uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 222,
poz. 2650).
§ 5. W sprawach wszczętych i nie zakończonych, przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały, ostateczną decyzją administracyjną, dotyczącą
świadczeń pomocy społecznej, o których mowa w § 1, stosuje się uchwałę,
o której mowa w § 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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