
Zarządzenie Nr Or-IV.0050.384.2022 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 
z dnia 9 czerwca 2022 roku. 

 
w sprawie konsultacji projektu uchwały, dotyczącej „Szczegółowych zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych”   

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 z późn. zm ) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji  zarządzam:  
 

§ 1. 
1) Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                      

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. 

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „szczegółowych zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych”.   

3) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały. 
 

§ 2. Określa się: 
1) Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 9.06.2022 
2) Termin zakończenia konsultacji na dzień: 15.06.2022 
 
§ 3.Forma konsultacji: 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
§ 4.Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej                        

w Jastrzębiu-Zdroju. 
 

§ 5.Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione 
propozycje zmian. 
 

§ 6.Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 

§ 7.Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za 
ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 
 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej                                       
w Jastrzębiu-Zdroju. 

 
§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
PREZYDENT MIASTA 

      /-/ Anna Hetman 



UZASADNIENIE 
 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U  
z 2022, poz. 559) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (dalej jako „ustawa”) stanowi delegację ustawową 
dla rady gminy do określenia, w drodze uchwały, zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej, będących w zakresie zadań własnych, przy czym stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy  
o pomocy społecznej wydatki podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeśli dochód na osobę  
w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza  kwotę kryterium dochodowego. 
Obecnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, zaś dla osoby  
w rodzinie 600 zł.  

Pomocy wskazanej w art. 96 ust. 2 ustawy udziela się na podstawie jej art. 41 pkt 2  
„W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe może być przyznany (…) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc 
rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.  

Uchwała wprowadza zasadę, w myśl której w zależności od uzyskiwanego przez 
świadczeniobiorcę dochodu nałożony zostanie na niego obowiązek zwrotu wydatków, którego 
procentowa wartość zależna będzie od wysokości dochodu. Szczegółowe zasady zwrotu wydatków 
opisane zostały w tabeli zawartej w projekcie uchwały.  

Poprzednia uchwała w tym zakresie nie dotyczyła zwrotu udzielanej pomocy w formie 
posiłków stąd koniecznym stało się wprowadzenie dodatkowej regulacji w tej kwestii w nowym 
projekcie uchwały.  

 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


