
Projekt

Druk Nr .....

UCHWAŁA NR XII/........./19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie 
zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019, poz. 506) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc  rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane 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 o pomocy społecznej.

§ 2. Zwrot wydatków na pobrane świadczenie następuje w sposób i terminach określonych w decyzji.

§ 3. Gmina ponosi wydatki na sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, do wysokości 
najniższych opłat pogrzebowych pobieranych za sprawienie pogrzebu na obszarze miasta Kościerzyna, 
w przypadku  gdy nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/215/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 października 2004r. 
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. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej art. 96 ust. 4 nakłada obowiązek określenia,
w drodze uchwały, zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań
własnych. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

W związku z faktem przyjęcia uchwał dot. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 - 2023, obowiązująca Uchwała Nr XXX/215/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
27 października 2004r. 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 pokrycia kosztów pogrzebu - wymaga zmiany.
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