U c h w a ł a Nr XLII/396/2006
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe
i pokrycie kosztów pogrzebu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17, art. 41, art. 44
i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Starogardu Gdańskiego u c h w a l a co następuje:
§1
1.Wydatki na pomoc rzeczową i zasiłki celowe podlegają zwrotowi w całości od
świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie
gospodarującej przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).
2.W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją materialną i osobistą
świadczeniobiorcy, nie istniejącą w chwili przyznania świadczenia oraz w wypadkach
losowych, świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe lub całkowite odstąpienie od
obowiązku zwrotu świadczenia.
3.Oceny sytuacji materialnej i osobistej dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starogardzie Gdańskim w oparciu o aktualny wywiad środowiskowy.
§2
W przypadku zdarzeń losowych osobom i rodzinom, które poniosły straty może być
przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
§3
1.Gmina ponosi wydatki na sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego do
wysokości najniższych opłat pogrzebowych pobieranych przez zakłady pogrzebowe w
Starogardzie Gdańskim.
2.Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy
spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego wydatki
pokrywa się z tego zasiłku.
3.W przypadkach szczególnych zwłaszcza, gdy zwrot kosztów pogrzebu z masy spadkowej
łączyłby się z nadmiernymi trudnościami lub też istnieniem domniemania, że zwrot
wydatków nie byłby możliwy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starogardzie Gdańskim może odstąpić od żądania zwrotu.
§4
Traci moc uchwała Nr XVIII/198/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i
pokrycie kosztów pogrzebu.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogardu Gdańskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego
Stefan Milewski

UZASADNI E NI E
Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa w drodze
uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc
rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Poprzednia uchwała regulowała zasady zwrotu wydatków na pomoc społeczną razem z
odpłatnością za pomoc w formie obiadów.
Zarówno zmiany organizacyjne, jak i zmiany obowiązujących przepisów
spowodowały konieczność odrębnego uregulowania odpłatności za pomoc przyznaną w
formie posiłków i odpłatności za pozostałe formy pomocy.
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