
ZARZĄDZENIE NR 103/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Na podstawie §3. ust.1 sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na 
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu będących 
w zakresie zadań własnych gminy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz na 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu uchwały, 
o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. 
zm.)

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwago złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS w Miedźnie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2019
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2018 r.

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

przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.

Na  podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 6,  art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 994 z późn.  zm.),  oraz  art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy  z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy
rzeczowej i zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego
przyznanych pod warunkiem zwrotu będących z zakresie zadań własnych gminy.

§ 2. Zasady  zwrotu  wydatków  poniesionych  na  świadczenia  z pomocy  społecznej  w zakresie  zadań
własnych gminy określa poniższa tabela:

Lp. - dochód osoby lub rodziny w stosunku do
kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

- wysokość zwrotu wydatków w % ustalony
w stosunku do kwoty pobranego świadczenia

1. powyżej 100 %  do 130 % 40 %

2. powyżej 130 %  do 165 % 60 %

3. powyżej 165 %  do 200% 80 %

4. powyżej  200 % 100 %

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 17 grudnia 2018 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej  art. 96.  ust  1.  Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych  na
świadczenia  z pomocy  społecznej  spoczywa  na:  osobie  i rodzinie  korzystającej  ze  świadczeń z pomocy
społecznej; spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;
małżonku,  zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie
w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji
dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki gminy na usługi, pomoc
rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby
zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. 

Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
będących w zakresie zadań własnych. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 98. świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od
osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Art.
99. mówi, iż osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub
zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę
lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten
okres  zasiłków  i przekazują  te  kwoty  na  rachunek  bankowy  właściwego  ośrodka  pomocy  społecznej.
W przypadku  zasiłku  okresowego  przyznanego  rodzinie  świadczenie  pomniejsza  się  o część  kwoty
przypadającą na tę osobę, której przyznano emeryturę lub rentę, kwota pomniejszenia nie może być wyższa
niż przyznana za ten okres kwota emerytury lub renty. 

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej  będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc
rzeczową,  zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu będących 
w zakresie zadań własnych gminy.

Termin konsultacji od dnia 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. 

Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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