
Uchwała Nr XVI /160/04 

Rady Miejskiej Pyzdry  

z dnia 24 listopada 2004 roku 

w sprawie :Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach. 

Na podstawie art.l8 ust 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze. zm.), oraz art. 110 ust. l Ustawy z dnia  

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 593/, Rada Miejska Pyzdr 

uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

 

Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§2 

                 . 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XX/100/96 z dnia 23 czerwca 1996 roku 

 

§3 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pyzdr.  

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Józef Majdecki 

          /-/ 

 



U z a s a d n i e n i e  

Obowiązujące od dnia l maja 2004 roku przepisy nowej Ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o Pomocy Społecznej nakładają na gminę nowe zadania i obowiązki, w związku z czym 

m.in. na podstawie poniżej cytowanych przepisów Ustawy celowym jest podjęcie tej uchwały 

przez Radę Miejską w Pyzdrach, tym bardziej, iż wiąże się to ze zwiększeniem w budżecie na 

realizację tych zadań dotychczas przyjętych środków własnych już od 2004 roku. 

Art. 8. 
1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91, przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej "kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej"; 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej dalej "kryterium 
dochodowym na osobę w rodzinie"; 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej 
dalej "kryterium dochodowym rodziny"- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt  2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 
2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. l pkt l i 2, 
uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości 
świadczeń w naturze. 
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 
dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty 
uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w 
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności 
oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: 

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku 
w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; 
wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie 
społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, 
jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez 
liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w 
oparciu o oświadczenie tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia 
społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. 
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się 
wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt l, rozumie się podatek wyliczony w 
takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji 
podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej 
na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt l, 
zawierającego informację o wysokości: 

1) przychodu; 
2) kosztów uzyskania przychodu; 
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 
 
 



5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne; 
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku; 
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej  

działalności gospodarczej. 
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach 
określonych przepisach o   zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez   
osoby fizyczne ustala się na podstawie   zaświadczenia   wydanego   przez   naczelnika   właściwego   urzędu   
skarbowego   zawierającego   informację   o   formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z l ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł. 
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie 
pobierania świadczenia pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby  
    samotnie gospodarującej, 

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w 
równych częściach na l2 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
12. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie 
pobierania świadczenia pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w 
równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód. 

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy 
społecznej. 

Art. 9. 
1. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji 
socjalnej. Badań progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze  rozporządzenia, sposób ustalania 
progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji, minimalny zakres wydatków, okres oraz 
źródło danych z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw 
domowych z I kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy uwzględnić w badaniu progu interwencji 
socjalnej. 

Art 17. 

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
innych, których celem jest integracja osób i rodzin grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym: 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego: 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 

bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w 

związku z konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym 
członkiem rodziny oraz wspólnie  zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 
11) organizowanie  i świadczenie usług opiekuńczych,  w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
12) prowadzenie i  zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego 

lub mieszkań chronionych; 
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

14) dożywianie dzieci; 
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 

  17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,  również w wersji 
elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego; 

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

 



2. Do zadań własnych gminy należy:  

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek 

oraz pomocy w naturze; 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym 

oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 
 

 
Art. 41. 

W szczególnie  uzasadnionych   przypadkach   osobie  albo   rodzinie o dochodach   przekraczających   
kryterium dochodowe może być przyznany: 

1)  specjalny zasiłek celowy  w wysokości  nieprzekraczającej  odpowiednio  kryterium  dochodowego 
osoby  samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi; 

2)   zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości 
kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczowa. 

 

Art. 96. 
1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na: 

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej; 

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej; 
3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - jedynie w 

przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt l i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla 
osoby lub rodziny korzystającej z świadczeń z pomocy społecznej. 
2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki 

celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie osoby zobowiązanej ( zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. 

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli 
po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. 

4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, 
o których mowa w ust. 2. będących w zakresie zadań własnych. 

 
 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry 
Krzysztof Strużyński  

  /-/ 


