
Uchwała Nr XXVI/276/05
Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 27 kwietnia 2005 r. 

 
 
W sprawie: ustalenia zasad zwrotu zasiłku celowego i zasiłku okresowego przyznanego pod 
warunkiem zwrotu w części lub w całości oraz przyznaną pomoc rzeczową
 
 
 
Na podstawie art. 96 ust 4  ustawy z dnia 12 marca 2004roku pomocy społecznej ( D.U.Nr 64,poz. 
593) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DZ.U.z 
2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
Rada Gminy uchwala: :
 
 
                                                           § 1
 
Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych  na przyznane zasiłki celowe i 
okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu  oraz  pomoc rzeczową:
 
1.w wysokości 100 % kwoty poniesionych wydatków i przyznanych świadczeń, jeżeli dochód 
przekracza 200% kryterium dochodowego określonego  w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
 
2.w wysokości  50% do 100%  kwoty poniesionych  wydatków i otrzymanych świadczeń, jeżeli 
dochód przekracza 150 % kryterium 
 
3.w wysokości  5 % do 50 % poniesionych wydatków  i otrzymywanych świadczeń, jeżeli dochód 
przekracza 100 % kryterium  dochodowego jak w pkt 1;
 
4.do wysokości 20 % kwoty poniesionych wydatków i otrzymywanych świadczeń dla osób 
samotnie  gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy ze względu na inwalidztwo  lub wiek, 
jeżeli dochód  przekracza 120 % kryterium dochodowego jak w pkt 1. 
 
 
                                                           § 2
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu zasiłku stanowiłoby 
dla zobowiązanego nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, właściwy 
organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
 
                                                           § 3
 
Zwrot przyznanego świadczenia może być rozłożony maksymalnie na 10 rat miesięcznych, termin 
spłaty poszczególnych rat następuje w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą. 
 
                                                           § 4
 
Traci moc Uchwała Nr XXIV/152/97 Rady Gminy Dzierżoniów dnia 17 kwietnia 1997 roku.
 
 



                                                           § 5
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.
 
                                                           § 6
 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.


