
UCHWAŁA NR XVI/129/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 
własnych Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., 
poz.506,zm. Dz. U.z 2019r. poz.1309 i poz.1696), w zw. z art. 41 pkt 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z. Dz. U. z 2019r. poz.1622, poz.1690 i poz.1818) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W przypadku przyznania pod warunkiem zwrotu świadczeń w formie pomocy rzeczowej, zasiłków 
okresowych, celowych i na ekonomiczne usamodzielnianie się, osoby określone w art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy, 
zwracają w całości lub w części wydatki na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za udzielone świadczenia, o których mowa 
w § 1 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 3: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków za 
udzielone świadczenia

101 % do 150 % 25%
151 % do 250 % 50%
Powyżej 250 % 100%

§ 3. 1. W przypadku udzielenia osobie lub rodzinie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych 
w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustalenia wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” odstępuje się od żądania zwrotu wydatków 
za te świadczenia, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2.  Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stosuje się następujące zasady zwrotu 
wydatków, o których mowa w ust. 1,: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków za 
udzielone świadczenia

151% do 250% 50%
Powyżej 250% 100%

§ 4. Zwrot wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 2 niniejszej uchwały następuje 
jednorazowo lub w ratach miesięcznych nie przekraczających 12 miesięcy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 
własnych Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz.301). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

Id: KPCAG-NFJGR-VOFXA-XBYBP-YOQQI. Podpisany Strona 1



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko -Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1507 poz.1622,poz.1690 i poz.1818) rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej (tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe). Biorąc pod uwagę sytuację społeczno –finansową 
mieszkańców gminy, jak i sytuację finansową Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński należy wprowadzić 
kryterium do 150% o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej co nadal pozwoli na efektywną 
pomoc szerokiemu gremium odbiorców. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
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