
 

 

 

UCHWAŁA  Nr XLVII/420/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 listopada 2017r. 
 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące 

usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod 

warunkiem zwrotu 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 
1
)  uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub zasiłki celowe 

przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy, zwane dalej 

wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, podlegają zwrotowi na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale. 

2. Osoby zobowiązane do zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 

dokonują zwrotu tych wydatków w zależności od osiągniętego dochodu przekraczającego 

kryterium dochodowe wyznaczone przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Dochód przekraczający  kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu przyznanego świadczenia 

liczona w procentach 

Osoba samotnie 

gospodarującej 

Osoba w rodzinie 

100% - 150% bezpłatnie 10% 

151% - 200% 20% 30% 

201% - 250% 30% 50% 

251% - 300% 50% 70% 

301% - 350% 80% 100% 

powyżej 350% 100% 100% 

 

 § 2. Zwolnienie lub odmowa zwolnienia ze zwrotu wydatków na świadczenia z opieki 

społecznej oraz sposób zwrotu wydatków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 § 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na pisemny wniosek zainteresowanego lub 

pracownika socjalnego może przesunąć termin zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej, zezwolić na przerwę w spłacie tych wydatków lub odstąpić od żądania takiego 

zwrotu. 

 2. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określone w 

niniejszej uchwale nie dotyczą świadczeń w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych oraz świadczeń w zakresie dożywiania, w sprawie których Rada 

Miejska w Karczewie podjęła odrębne uchwały. 

                                                 
1
. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 38 i poz. 1985. 



 3. Zwrot wydatków na świadczenia następuje jednorazowo lub w miesięcznych 

ratach określonych w wysokości nie stanowiącej dla zobowiązanego nadmiernego 

obciążenia lub nie powodującej zniweczenia skutków udzielonej pomocy. 

 4. Wpłata za dany miesiąc dokonywana przez zobowiązanego do zwrotu wydatków 

na świadczenia winna być dokonana do ostatniego dnia tego miesiąca na rachunek bankowy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 § 5.  Traci moc Uchwała Nr LVIII/566/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 

października 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i 

zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 

2018r. 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                                            Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W art. 96 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadzona została 

zasada odpłatności niektórych świadczeń z pomocy społecznej, przy czym rodzaje wydatków  

na świadczenia z pomocy społecznej podlegających zwrotowi oraz podmioty zobowiązane do 

ich zwrotu zostały ściśle określone w ustawie. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia 

mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy określa rada gminy w drodze uchwały 

zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Według art. 96 ust. 2 wymienionej 

powyżej ustawy warunkiem zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej jest 

osiągnięcie dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu w wysokości 

stanowiącej przekroczenie kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej. Wielkość tego przekroczenia kwoty kryterium dochodowego 

determinuje zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. 

Wobec faktu, iż od czasu podjęcia poprzedniej Uchwały Nr LVIII/566/2014 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 21 października 2014 r. zmienił się poziom stopy życiowej społeczeństwa 

oraz okoliczności realizacji świadczeń z pomocy społecznej, należy zaktualizować wysokość 

zwrotu przyznanego świadczenia w stosunku do określonych procentowo stopni 

przekroczenia kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej – jak w tabeli w treści niniejszej uchwały. 

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej warunki zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie określa się w drodze odrębnej uchwały. Odrębne 

uchwały Rady Miejskiej w Karczewie dotyczą również zwrotu świadczeń w postaci usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń w zakresie dożywiania. 

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                                            Danuta  Trzaskowska 

 


