
UCHWAŁA NR XXVI/169/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 
w formie usług ,pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będacych 

w zakresie zadań własnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tj.  Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) w związku  
art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj.  
Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z póżn. zm.)Rada Gminy w Przyrowie  uchwala, co 
następuje 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków  za świadczenia z pomocy 
społecznej , będących w zakresie zadań własnych gminy, udzielone w formie 
usług, pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 
zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, 

§ 2. Wysokość podlegającej zwrotowi kwoty  świadczeń z pomocy społecznej 
będących w zakresie zadań własnych gminy określonych w § 1 jest uzależniona 
od dochodu osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie, co  przedstawia  
poniższa tabela: 

Wysokość zwrotu  wydatków określonych w 
procentach do wartości przyznanego świadczenia 

Dochód  osoby samotnie 
gospodarującej lub 
dochód na osobę w 
rodzinie  w stosunku do 
kryterium dochodowe, o 
którym mowa w art.8 
ust.1 ustawy   o pomocy 
społecznej  

Osoba samotnie 
gospodarująca  

Osoba w rodzinie 

powyżej 100% - 150% 40% 60% 
powyżej 150% - 300% 50% 70% 
powyżej 300%  100% 100% 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 177/XXIX/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 
22 lipca 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków  za świadczenia z pomocy 
społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Przyrów. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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