
UCHWAŁA NR XXXVII/821/21 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań 
własnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze 
zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w 
formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych 
gminy przyznanych pod warunkiem zwrotu osobom samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinach: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej 

Lp. Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość 
zwrotu przyznanego 

świadczenia 
1. powyżej 100% do 150% 50% 
2. powyżej 150% do 200% 70% 
3. powyżej 200% do 250% 80% 
4. powyżej 250% 100% 

2) dla osoby w rodzinie 

Lp. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość 
zwrotu przyznanego 

świadczenia 
1. powyżej 100% do 150% 60% 
2. powyżej 150% do 200% 80% 
3. powyżej 200% do 250% 90% 
4. powyżej 250% 100% 

§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych na przyznaną pomoc w formie posiłku: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej 

Lp. Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Procent zwrotu wartości 
udzielonego 
świadczenia 

1. powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego 25% 
2. powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego 35% 
3. powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego  45% 
4. powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego 55% 
5. powyżej 300% do 350% kryterium dochodowego 65% 
6. powyżej 350% do 400% kryterium dochodowego 75% 
7. powyżej 400% do 450% kryterium dochodowego 85% 
8. powyżej 450% do 500% kryterium dochodowego 95% 
9. powyżej 500% kryterium dochodowego 100% 

2) dla osoby w rodzinie 
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Lp. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Procent zwrotu 
wartości udzielonego 

świadczenia 
1. powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego 15% 
2. powyżej 150% do 170% kryterium dochodowego 25% 
3. powyżej 170% do 200% kryterium dochodowego  35% 
4. powyżej 200% do 230% kryterium dochodowego 45% 
5. powyżej 230% do 280% kryterium dochodowego 55% 
6. powyżej 280% do 350% kryterium dochodowego 65% 
7. powyżej 350% do 400% kryterium dochodowego 75% 
8. powyżej 400% do 450% kryterium dochodowego 85% 
9. powyżej 450% do 500% kryterium dochodowego 95% 
10. powyżej 500% kryterium dochodowego 100% 

§ 3. Traci moc uchwała nr Uchwała XLVI/962/05 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2005r. 
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań 
własnych. 

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

  

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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