UCHWAŁA NR 220/XXXIX/14
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm) oraz 41 pkt.2,art.96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:
§ 1. 1. Osobie lub rodzinie, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określona w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej, może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznana pomoc pieniężna lub
pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości przyznanego świadczenia.
2. Sytuację materialną rodziny i osoby ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego.
§ 2. Ustala się, że zwrotowi podlega w zależności od dochodu przypadającego na osobę samotnie
gospodarującą lub osobę w rodzinie równoważność pieniężna następującej procentowej wielkości wydatków
poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku okresowego
i celowego określona w poniższej tabeli.
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osobę w rodzinie ustalona zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i gminy Wleń.
§ 4. Z chwilą wejścia w życie w/w uchwały traci moc uchwała nr 25/VI/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie
wydatków na pomoc społeczną i zasad ich zwrotu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń
Katarzyna Kotołowska
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