
UCHWAŁA NR IX/111/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, z 2018 r. poz. 1358, poz. 1693, 
poz. 2192, poz. 2354 i poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, poz. 730 i poz. 752) oraz art.40 
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków na przyznane świadczenia 
z pomocy społecznej w postaci usług (z wyłączeniem usług opiekuńczych), pomocy 
rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków 
celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu dla świadczeniobiorców, których dochód 
przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 
2014 roku o pomocy społecznej:

Wysokość wydatków podlegających zwrotowi 
w %

dochód gospodarstwa domowego  wyrażony jako % 
kryterium uprawniającego  do świadczeń pomocy 
społecznej, określonego  w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej Osoba samotnie 

gospodarująca
Osoba w rodzinie

Do  100% 0 % 0 %
powyżej    100% do 120% 5% 10%
powyżej    120% do 150% 20%  30%
powyżej    150% do 200% 30%   50%
powyżej    200% do 250% 50%   80%
powyżej    250% 100%  100%

§ 2. 1. Wydatki na świadczenia pomocy społecznej, o których mowa w § 1 uchwały, 
ustala się na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kołobrzegu na realizację lub zakup tego świadczenia.

2. W decyzji o przyznaniu świadczenia pomocy społecznej określa się koszt świadczenia 
lub jego cenę jednostkową, w jakiej części koszt ten podlega zwrotowi oraz termin i sposób 
jego zwrotu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Traci  moc uchwała Nr XXXVI/473/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 11 maja 

2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia  z pomocy społecznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 
2019 roku.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak
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