
 
 

UCHWAŁA NR XXI/194/2021 
RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 22 marca 2021 roku 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy 
rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 
własnych gminy, udzielone w formie: usług, pomocy rzeczowej,  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 określona w % % dochodu osoby samotnie 
gospodarującej, osoby w rodzinie 
wg kryterium ustalonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

powyżej 100 do 125 nie więcej niż 20 nie więcej niż 25 
powyżej 125 do 150 nie więcej niż 30 nie więcej niż 35 
powyżej 150 do 175 nie więcej niż 40 nie więcej niż 45 
powyżej 175 do 200 nie więcej niż 50 nie więcej niż 55 
powyżej 200 do 225 nie więcej niż 60 nie więcej niż 65 
powyżej 225 do 250 nie więcej niż 70 nie więcej niż 75 
powyżej 250 do 275 nie więcej niż  80 nie więcej niż 85 
powyżej 275 do 300 nie więcej niż 90 nie więcej niż 95 
powyżej 300 100 100 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/214/2005 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia sposobu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zasad zwrotu kosztów 
świadczeń pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. 
Nr 729, poz. 5307). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 marca 2021 r.

Poz. 1765



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

 
 

mgr Konrad Turchan 
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