UCHWAŁA NR xLvIJ368ĺ02
RADY MIEJSKIEJ żYRARDoWA
Z DNIA 28 MARCA}OO? ROKU
w spľawie zasad zwľotu wydatków poniesionych na pomoc neczową i zasilki celowe dla
osób i rodzin nie spelniających klaterium dochodowego określon€go w art.4 ustawy o
pomocy społecznej
Na podstawie art.7 ust.1 pkt ó ustawy z 8 marca l990r.o samorządzie gminnym (Dz'U.
z2OO1ĺ. Nr l42, poz'1591) oĺazaĺt.34 ust.5 w mviązkuzaĺt.S ustawy zdnia 29 listopada
l990r. o pomocy spďecznej (Dz.IJ. z L998ĺ. Nr 64 , poz. l4 z pőźn.zm.) Rada Miejska
Żyĺaĺdowauchwala co następuje:
$1

Zadania własne Miasta z zakresu pomocy spďecznej realizowane sąprzez Miejski ośrodek
Pomocy Spďecznej w Żyrudowie w granicach środków finansowych ustalanych w budżecie
Miasta na ten cel każdego roku.
$2

Środki finansowe, o których mowa w
mieszkańców Miasta.

$l

przeznacza się na Íozpoznane, niezbędne potrzeby
s3

osobom i rodzinom , których dochód prze\<racza kryteńum dochodowe, o którym mowa !v
art.4 ust.1 ustawy o pomocy spďecznej , mogą być przyznane świadczenia pod warunkiem
zwrotu ich wartościw całościlub w części.
s4

l'o

zasiłek celowy zwrotny mogąubiegaó się osoby i rodziny, których dochód nie
przekraczaz}Oyo kryterium dochodowego dla danej rodziny , określonego w art.4 ust' 1
ustawy o pomocy spďecznej , z zastrzeżeniem ust.3
2.o częścioweodstąpienie od zwrotu pÍzlznanego zasiłku celowego mogą ubiegać się
osoby lub rodziny , które spełniają określonewarunki ustarvy o pomocy spďecznej ,
a których dochód nie przekracza lSOYo kryerium dochodowego , o którym mowa w art'4
ust' 1 ustarvy o pomocy społecznej' Częścioweodstąpienie od zwrotu nie moze przekroczyć,
7 0oÁ w artości przy znanego świad czenia.
3.o zasiłek celowy bezzwrotny w formie rzeczorvej w postaci posiłkow dla dzieci rv szkďach
podstawowych i gimnazjach mogą ubiegać się rodziny , których dochód nie przekracza
2Oo% kryterium dochodowego dla danej rodziny okreśIonego zgodnie z art. ust.l ustarvy o
pomocy spďecznej.

ss
Zasiłek celowy zwrotny nroże być przyznany na wniosek zainteresorr'anego lub innej osoby
określonej rv art'38 ustarvy o pomocy społecznej , uzasadniający potrzebę jego przyznania
oraz ľ!a podstawie wpviadu środowiskowego przeprowadzonego pÍzęz pľacownika
socjalnego.

$ó

Zwĺot zasiłku celowego będzie dokonywany w ratach miesięcznych ustalonych pÍzez

Dyrektora Miejskiego ośrodkaPomocy Społecznej w Żyĺaĺdowiew decyzji administracyjnej
przyznEącĄ świadczenie. Wlata zasiłku celowego w częścipodlegającej zwrotowi
dokonywana będzie a kasie Urzędu Miejskiego w Żyraĺdowie.
$7

Wykona

ni e

uchwały powierza się Zarządowi Mi

ast a'

$8

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódawa Mazowieckiego i
wchodzi w Życie po upływie 14 dniod dnia jej ogłoszenia.
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