
UCHWAŁA  NR  XXVIII/566/04
Rady  Miasta  Szczecina
z dnia 08 listopada 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące
w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001); Rada 
Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, będące w zakresie 
zadań własnych gminy, przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane w dalszej części uchwały 
„wydatkami”, podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie 
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego 
określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Osoba, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest zobowiązana do zwrotu 
części lub całości wydatków na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód rzeczywisty netto na osobę stanowi % 
kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość zwrotu wydatków liczona od 
pełnej wysokości udzielonego 
świadczenia - w procentach

powyżej 100 do 120 20
powyżej 120 do 140 30
powyżej 140 do 160 40
powyżej 160 do 180 50
powyżej 180 do 200 60
powyżej 200 do 220 70
powyżej 220 do 250 80

powyżej 250 100

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej
do zwrotu wydatków, członka jej rodziny lub pracownika socjalnego, kwota zwrotu 
wydatków może być rozłożona na raty.

2. Wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków albo członka jej rodziny, o którym 
mowa w ust. 1, powinien być poparty opinią pracownika socjalnego.

§ 4. Termin zwrotu wydatków, jak również ilość i wysokość rat oraz terminy zwrotu 
poszczególnych rat ustala się z uwzględnieniem sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej 
osoby zobowiąznej do zwrotu wydatków, kierując się dobrem osób korzystających 
z pomocy społecznej oraz mając na względzie skutki udzielonej pomocy.

§ 5. Wpłaty z tytułu zwrotu wydatków dokonywane są do kasy lub na rachunek bankowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.



§ 7. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXXI/400/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
2) Uchwała Nr XLIX/635/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie 

zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłków dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz zwrotu wydatków na tę pomoc.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


