Uchwa ła NrXVII/90/08 Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie zmiany uchwa ły Nr XV/76/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm. ) oraz art.4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 68, póz. 449 z późn. zm. )
Rada Gminy D ąbrowa Zielona uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XV/76/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad zwrotu wydatk ów za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy wprowadza się następujące zmiany: 1 . po § 6 dodaje się § 61 w brzmieniu:
„1. Warunki spłaty (wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, wysokość rat, okres spłaty, termin rozpoczęcia spłaty) określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej, uwzględniając możliwości finansowe osoby lub rodziny.
2. Warunki sp łaty winny być tak ustalone, aby ich realizacja nie powodowała spadku dochodu rodziny poniżej kryterium, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z zastrzeżeniem §4.
3. Zwrot udzielonej pomocy mo że być rozłożony do 12 rat, a początek spłaty musi nastąpić nie później niż 3 miesiące od daty udzielonej pomocy z zastrzeżeniem ust.4 i 5.
4. Zasi łek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie podlega zwrotowi w miesięcznych ratach. Za najwyższą kwotę zasiłku celowego przyjmuje się kwotę 4-ro krotnych przeciętnych wynagrodzeń ogłaszanych przez Prezesa GUS. Okres karencji ustalony będzie indywidualnie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Okres sp łaty nie może przekraczać 36 miesięcy",
2.  § 8 skreśla się.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

