
Uchwała Nr XXXII/531/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 26 marca 1997 roku 
 

 

w sprawie zasad zwrotu całości lub części wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej w postaci usług opiekuńczych, leczniczych, pomocy 

rzeczowej, zasiłków celowych oraz kosztów pogrzebu 

 
 
 Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. 

Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622) oraz art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5, art. 

10 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2, 3, 3a i 5, art. 34 ust. 5, art. 41, art. 46 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 listopada 1990 

roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13/93, poz. 60 z późn. zmianami), Rada Miasta Gdyni 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wydatki na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe podlegają zwro-

towi w całości lub części przez świadczeniobiorcę, jeżeli jego dochód przekracza wyso-

kość ustaloną w art. 4 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej. 

2. Kwota określona w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami w/w Ustawy. 

 

§ 2 

 

Świadczeniobiorca jest zobowiązany do zwrotu całości wydatków za udzielone świadczenie, z 

wyjątkiem postanowień § 3, 4. 

 

§ 3 

 

1. Całkowite odstąpienie od zwrotu świadczenia ma miejsce w stosunku do osób lub rodziny, 

która otrzymała świadczenie na pokrycie strat powstałych wskutek zdarzenia losowego, 

klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

2. Dopuszcza się możliwość całkowitego odstąpienia od dochodzenia zwrotu świadczenia 

również, gdy dochodzenie jego zwrotu łączyłoby się z nadmiernymi trudnościami lub ist-

niało domniemanie, iż egzekucja byłaby bezskuteczna. 

 

§ 4 

 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją materialną i osobistą świadczeniobior-

cy lub nie istniejącą w chwili przyznania świadczenia, świadczeniobiorca może ubiegać się 
o częściowe odstąpienie od zwrotu świadczenia. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, gmina może częściowo odstąpić od zwrotu do-

chodzonego świadczenia, nie więcej jednak niż 50%, gdy dochód w gospodarstwie jest 

większy niż kryterium dochodowe określone w art. 4 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej 

do wysokości nie przekraczającej 150% wyżej wskazanego dochodu. 

 



 

§ 5 

 

Oceny sytuacji, o której mowa w § 4 i 5 dokonuje Kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej, w oparciu o aktualny wywiad środowiskowy i na tej podstawie wydaje decyzję 
administracyjną. 
 

 

§ 6 

 

Dopuszcza się możliwosć rozłożenia dochodzonego świadczenia na nie więcej niż 10 rat płat-

nych miesięcznie. 

 

 

§ 7 

 

Opóźnienie w spłacie 3 kolejnych rat powoduje wymóg jednorazowej spłaty świadczenia i 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tej należności w 

trybie przepisó o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

§ 8 

 

Gmina nie pokrywa wydatków na sprawienie pogrzebu w przypadkach, gdy po osobie zmarłej 

przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

§ 9 

 

W przypadku braku prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego na pokrycie kosztów 

pogrzebu, wydatki poniesione przez gminę na ten cel podlegają w całości lub części zwrotowi 

z masy spadkowej i obciążają spadkobierców. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


