UCHWAŁA Nr XXX/215/04
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe
i okresowe, w tym w zakresie dożywiania uczniów
w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także pokrycie
kosztów pogrzebu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami) oraz art. 17, art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 1, 2, 3 i 4
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593
z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala,
co następuje:
§1
1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane
pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków
przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2. Wydatki na pomoc w formie obiadów dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego,
o którym mowa w ust. 1.
§2
Spłata należności za pobrane świadczenie następuje w sposób i terminach
określonych w decyzji.
§3
1.

W przypadkach szczególnych, uzasadnionych sytuacją materialną
i osobistą świadczeniobiorcy, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków
stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor MOPS może na wniosek
osoby zobowiązanej lub pracownika socjalnego odstąpić od żądania takiego
zwrotu.

2. W przypadku zdarzeń losowych, osobom lub rodzinom, które poniosły straty
może być przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu
z możliwością odstąpienia od żądania zwrotu.
3. Oceny sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje Dyrektor MOPS w
oparciu o aktualny wywiad środowiskowy.
§4
1. Gmina ponosi wydatki na sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem
zmarłego, do wysokości najniższych opłat pogrzebowych pobieranych za
sprawienie pogrzebu na obszarze miasta Kościerzyna.
2. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub w
części z masy spadkowej.
3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza gdy zwrot kosztów pogrzebu z
masy spadkowej wiązałby się z nadmiernymi trudnościami lub też istnieje
domniemanie, że zwrot nie byłby możliwy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościerzynie może odstąpić od żądania zwrotu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kościerzynie.
§6
Tracą moc:
– uchwała Nr XXXIII/222/97 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 21 maja
1997r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe
i pokrycie kosztów pogrzebu;
– uchwała Nr XLVII/402/02 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 27 marca 2002r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie
dożywiania uczniów zamieszkujących miasto Kościerzyna, uczęszczających do
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zawiera między
innymi zadania własne gminy w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
Art. 96 ust. 4 tejże ustawy powiada, iż rada gminy określa, w drodze uchwały,
zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w
zakresie zadań własnych. Ponieważ pomoc rzeczowa, zasiłki celowe i zasiłki
okresowe są zadaniami własnymi gminy, ustawodawca daje gminie możliwość
ustalenia zasad ich zwrotu w sytuacji , w której były one przyznane pod takim
warunkiem.
Uchwała ustala, iż do zwrotu całości lub części kosztów świadczenia mogą
zostać zobowiązani świadczeniobiorcy, których dochód, a w przypadku rodzin w
których dochód na osobę w rodzinie przekracza:
- dla osoby samotnie gospodarującej 461 zł miesięcznie
- dla osoby w rodzinie 316 zł miesięcznie.

