
Uchwała Nr XVI/3/2021 

Rady Miejskiej w Stopnicy 

 

z dnia 22 marca 2021 r. 

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy 

społecznej 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co 

następuje:  

 

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

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem 

zwrotu, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

 

§2 
1. Do zwrotu wydatków zobowiązana jest osoba, której dochód przekracza kwotę 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 
2. Zwrot dokonywany jest w granicach określonych poniższą tabelą.  

Dochód (w stosunku do ustawowego 

kryterium dochodowego) 

Wysokość zwrotu (w odniesieniu do całości 

poniesionych wydatków) 

powyżej 100 % do 125 % 20 % 

powyżej 125 % do 150 % 30 % 

powyżej 150 % do 175 % 40 % 

powyżej 175 % do 200 % 50 % 

powyżej 200 % do 225 % 60 % 

powyżej 225 % do 250 % 70 % 

powyżej 250 % do 275 % 80 % 

powyżej 275 % do 300 % 90 % 

powyżej 300 % 100 % 

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/70/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w 

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 



posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

udzielonego w ramach programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa zasady zwrotu 

za niektóre świadczenia z pomocy społecznej, należące do zadań własnych gminy. Z uwagi na 

to, że zakres podmiotowy regulacji dotyczącej zwrotu został określony w ustawie o pomocy 

społecznej, do unormowania w drodze uchwały pozostawione zostały kryteria będące 

podstawą ustalenia zwrotu za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wskazanie w 

jakiej części zwrot jest wymagany.  

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, a w związku z tym podlega ogłoszeniu w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 


