
Załącznik Nr 2 

        do Uchwały Nr XXIV/160/12 

        z dnia 02 sierpnia 2012 roku 

 

 
Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
 

§ 1. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz.1362 z późn. zm), może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy               
lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub 
wydatków na pomoc rzeczową.  
 

§ 2. 
1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty zasiłków okresowych                    

i celowych podlegają zwrotowi:  
a) w części – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, 

dochód osób w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie nie 
przekracza 200 % tego kryterium,  

b) w całości – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, 
dochód osób w rodzinie lub dochód rodziny przekracza 200 % kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

1. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku 
celowego oraz części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, jest 
uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby 
lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Dochód osoby lub rodziny względem kryterium ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (wyrażony w %) 

Wysokość zwrotu wydatków wyrażona 
w % 

Osoby samotnie 

gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

od 100 do 150 50 60 

powyżej 150 do 200 70 80 

powyżej 200 100 100 

 
 

§ 3. 
1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków 

poniesionych na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach. 
2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na podstawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową            
i majątkową osób i rodziny ubiegających się o świadczenie zwrotne                      
i wnioskuje w jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.  

3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych i wydatków 
na pomoc rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu 
zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość rat i terminy ich zwrotu 
ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej                       
o przyznanie świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie 
świadczenia.  



4. Zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków 
poniesionych na pomoc rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji 
administracyjnej, o której mowa w ust.3.  

5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach ustalonych w decyzji 
administracyjnej, o której mowa w ust. 3, należności z tego tytułu podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                        
w administracji.  

 § 4. 
 Możliwość i zakres udzielania pomocy rzeczowej i świadczeń pieniężnych 

podlegających zwrotowi uzależnia się od środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Masłów w ramach zadań 
własnych z zakresu pomocy społecznej. 

  

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  
/-/ Sylwester Wojtyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  


