
Uchwała Nr XVIII/91/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową,

zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz

jaka część tych wydatków podlega zwrotowi

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami), w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) - Rada Gminy po zapoznaniu

się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej

uchwala, co następuje:

§1

Udzielona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie pomoc na pokrycie

wydatków: na pomoc rzeczową, na zasiłki okresowe i zasiłki celowe nie podlega

zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§2

Odpłatność za wydatki, o których mowa w §1 ustala się w zależności od

przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:

Procentowe przekroczenie

kryterium dochodowego na

osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności w procentach ustalona

od wartości świadczenia dla:

osób samotnie

gospodarujących

osób w gospodarstwach

wieloosobowych

100-110 5 10

111-120 10 20

121-130 20 30

131-140 30 40

141-150 50 50

powyżej 150 100 100

§3

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie na wniosek pracownika



socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach może częściowo lub

całkowicie zwolnić osobę z obowiązku zwrotu ze względu na:

1) zdarzenie losowe,

2) widoczne ubóstwo w rodzinie osoby zobowiązanej,

3) zwiększone koszty leczenia z uwagi na długotrwałą chorobę.

§4

1.Zwrot wydatków za świadczenia, o których mowa w §1 winien nastąpić w

terminie 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania (wypłaty) świadczenia.

2.Zwrot wydatków dokonywany jest w Banku Spółdzielczym w Żyrzynie na

konto 70-81911071-2001-0000-0101-0002.

§5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy

Żyrzyn Nr XXX/153/97 z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia zasad

zwrotu wydatków na pokrycie kosztów leków, wydatków i strat powstałych w

wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej i ekologicznej, kosztów pogrzebu i

zasiłków celowych oraz jaka część tych wydatków podlega zwrotowi.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn i Kierownikowi Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


