UCHWAŁA NR XXIV/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) art. 96 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1507, zm. z 2018 r. poz.2245, zm. z 2019 r. poz. 1622, poz.1690, poz.2473, poz.1818) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za przyznane pod warunkiem zwrotu,
usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe, będące w zakresie zadań własnych gminy, przez osoby, dla których dochód na
osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej
do zwrotu (w stosunku do ustawowego kryterium

Wysokość zwrotu (w odniesieniu do całości
poniesionych wydatków)

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
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powyżej 300 %
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie
Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Pomoc państwa ma charakter subsydiarny, tj.
dopuszcza się interwencję organów pomocy społecznej tylko w przypadkach, w których
osoba lub rodzina rzeczywiście nie ma możliwości samodzielnego przezwyciężania trudności
życiowych. W sytuacji, gdy stan majątkowy wskazuje, że zainteresowany udzieleniem
pomocy jest w stanie przezwyciężyć swoją trudną sytuację, wykorzystując do tego własne
zasoby majątkowe, nieruchomości czy wartościowe przedmioty, pomoc społeczna
nie przysługuje. Zgodnie ustawą o pomocy społecznej każda osoba ma obowiązek pełnego
wykorzystania własnych zasobów, uprawnień i możliwości. Pomoc społeczna ma charakter
przejściowy i zakłada wyrobienie odpowiednich postaw u osób z niej korzystających, w celu
pokonania samodzielnie trudności.
Niezależnie od powyższego przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują możliwość
udzielania świadczeń osobom, które przekraczają określone w art. 8 ust. 1 kryterium
dochodowe. Stosownie do art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek okresowy,
zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku
lub wydatków na pomoc rzeczową. O przyznaniu świadczenia decyduje tu sytuacja życiowa,
która musi wyraźnie odbiegać od typowych sytuacji osób kwalifikujących się do otrzymania
pomocy społecznej przy spełnieniu kryterium dochodowego.
Obok zasiłku okresowego zwrotnego i celowego zwrotnego ustawa przewiduje zgodnie
z art. 43 możliwość udzielenia pomocy w formie pieniężnej w celu ekonomicznego
usamodzielnienia. Pomoc ta może mieć postać jednorazowego zasiłku celowego.
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