
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 176                                  - 12970 -                                                                             Poz. 3058

3058

UCHWAŁA NR XXVIII/154/05

RADY GMINY W PUŁAWACH

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecnej

Na podstawie art. 18 ust. 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 z późn.
zm.), oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej  (Dz.  U.  Nr  64,  poz.  593 z  późn.
zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury,
Zdrowia  i  Spraw  Socjalnych  Rada  Gminy  uchwala,  co
następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe
oraz  zasiłki  celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
podlegają  gdy  dochód  na  osobę  w  rodzinie  osoby
zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód osoby
samotnie  gospodarującej  przekracza  kwotę  kryterium
dochodowego o której  mowa w art.  8  ust.  1  ustawy
o pomocy społecznej.

§ 2.1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe
oraz zasiłki celowe podlegają zwrotowi w całości, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie  osoby zobowiązanej  do
zwrotu  wydatków  lub  dochód  osoby  samotnie
gospodarującej  przekracza  200%  kryterium
dochodowego.

2.  Wydatki  na  pomoc  rzeczową,  zasiłki  okresowe
oraz  zasiłki  celowe  podlegają  zwrotowi  w  części,  w
zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochodu
osoby  samotnie  gospodarującej  zgodnie
z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby
samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium

dochodowego, wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi
wyrażone w %

Osoba samotnie
gospodarująca

Osoba w rodzinie

101%-150%

151%-180%

181%-200%

10%

40%

70%

30%

50%

70%

§ 3. Zwrot wydatków za świadczenia dokonywać się
może  poprzez  jednorazową  wpłatę  należności  lub
ratalnie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§  4.  Wysokość,  okres  spłaty  oraz  wysokość
poszczególnych  rat  określa  w  drodze  decyzji
administracyjnej  osoba  upoważniona  przez  Wójta
Gminy Puławy do wydawania decyzji administracyjnych
w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  pomocy
społecznej.

§  5.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi
Gminy  i  Kierownikowi  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Puławach.

§  6.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  i  wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Krawczyk


