
UCHWAŁA NR XVIII / 137 / 2004 
Rady Gminy Bestwina z dnia 23 września 2004 r. 

 
W sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie 

zasiłków celowych zwrotnych. 

Na podstawie art.14 oraz art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /jt.. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poz. zm./ oraz art.41 pkt.2, art.96 
ust.4 ustawy a pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. / Dz. U. z 2004r. NR 64 poz.593 z poz. 
zm./ w związku z art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 62 poz.718 z póź. zm.  

Rada Gminy Bestwina 
uchwala, co następuje:  

§ 1  

Zwrotowi w całości lub w części podlegają wydatki na zasiłki celowe zwrotne, jeżeli dochód osoby/ 
rodziny przekracza wysokość określoną w art.8 ust.1 ustawy a pomocy społecznej. 
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w 
całosci lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub tez niweczyłyby 
skutki udzielonej pomocy Kierownik Ośrodka Pomocy w Bestwinie na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zobowiązanej może w myśl art.104 ust.4 ustawy a pomocy społecznej, odstąpić od żądania 
zwrotu wydatków. 

 § 2  

Ustalić procentowy próg dochodowy rodziny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
uprawniający osoby lub rodziny w szczególnych sytuacjach do ubiegania się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej o pomoc w formie zasiłku celowego zwrotnego, który podlega zwrotowi w części lub w 
całości, jeżeli dochód osoby lub rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina oraz Kierownikowi GOPS w Bestwinie. 

§ 4 

Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

[powrót]

 


