
UCHWAŁA NR ……………  
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

 
z dnia ………………………. 

 
 

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu 
zadań własnych  

 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022, poz. 559), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 
marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.) 

 
 

 
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  

uchwala 
 
 

 
§ 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z 

pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków 
celowych będących w zakresie zadań własnych gminy przyznanych pod warunkiem zwrotu 
osobom samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinach:  

 
1) dla osoby samotnie gospodarującej:  

 
 

2) dla osoby w rodzinie:  
 
 
 

§ 2. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z 
pomocy społecznej w formie posiłku  będących w zakresie zadań własnych gminy 

L.p. Wysokość dochodu osoby samotnie 
gospodarującej w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej  

Procentowa wysokość 
zwrotu przyznanego 
świadczenia  

1 powyżej 100% do 150% 25% 
2 powyżej 150% do 200% 50% 
3 powyżej 200% do 250% 75% 
4 powyżej 250%  100% 

L.p.  Wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy 
społecznej 

Procentowa 
wysokość zwrotu 
przyznanego 
świadczenia 

1 powyżej 100% do 150% 50% 

2 powyżej 150% do 200% 70% 
3 powyżej 200% do 250% 80% 
4 powyżej 250% 100%  



przyznanych pod warunkiem zwrotu osobom samotnie gospodarującym lub osobom w 
rodzinach:  

 
1) dla osoby samotnie gospodarującej:  

 
L.p. Wysokość dochodu osoby samotnie 

gospodarującej w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej  

Procentowa wysokość 
zwrotu przyznanego 
świadczenia 

1 powyżej 100% do 200% 30% 
2 powyżej 200% do 300% 50% 
3 powyżej 300% do 400% 70% 
4 powyżej 400% do 500% 90% 
5 powyżej 500% 100% 

 
 

2) dla osoby w rodzinie:  
 
 

L.p. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w 
stosunku do kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej  

Procentowa wysokość 
zwrotu przyznanego 
świadczenia 

1 powyżej 100% do 200% 40% 

2 powyżej 200% do 300% 50% 
3 powyżej 300% do 400% 70% 
4 powyżej 400% do 500% 90% 
5 powyżej 500%  100% 

 
 

 
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXI/467/2004 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 24 czerwca 

2004r w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie 
zadań własnych gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 
 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 

/-/ Anna Hetman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U 
z 2022, poz. 559) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (dalej jako „ustawa”) stanowi delegację 
ustawową dla rady gminy do określenia, w drodze uchwały, zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych, przy czym stosownie 
do art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki podlegają zwrotowi w części lub w 
całości, jeśli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza  
kwotę kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie 
gospodarującej wynosi 776 zł, zaś dla osoby w rodzinie 600 zł.  

Pomocy wskazanej w art. 96 ust. 2 ustawy udziela się na podstawie jej art. 41 pkt 2 „W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe może być przyznany (…) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc 
rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc 
rzeczową.  

Uchwała wprowadza zasadę, w myśl której w zależności od uzyskiwanego przez 
świadczeniobiorcę dochodu nałożony zostanie na niego obowiązek zwrotu wydatków, którego 
procentowa wartość zależna będzie od wysokości dochodu. Szczegółowe zasady zwrotu 
wydatków opisane zostały w tabeli zawartej w projekcie uchwały.  

Poprzednia uchwała w tym zakresie nie dotyczyła zwrotu udzielanej pomocy w formie 
posiłków stąd koniecznym stało się wprowadzenie dodatkowej regulacji w tej kwestii w nowym 
projekcie uchwały.  

 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 
 
 
 
 
 
 


