UCHWAŁA NR XXVII/252/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 ze zmianami), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz.1876 t.j), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze
zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu
Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi
Pomocy
Społecznej
w Pleszewie,
§
9
otrzymuje brzmienie: „MGOPS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych oraz windykację należności”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/252/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują
jednostki organizacyjne. Na podstawie art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie
pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy
społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Art. 104 ust. 4 stosuje się odpowiednio, jak wynika z
art. 104 ust 3 ustawy o pomocy społecznej, wysokość należności podlegającej zwrotowi, w tym
świadczenia nienależnie pobranego, oraz termin zwrotu ustala się w drodze decyzji
administracyjnej. Ustalenie wysokości i terminu zwrotu należności powinno być poprzedzone
postępowaniem wyjaśniającym aktualną sytuację osoby i rodziny, której świadczenie zostało
przyznane. Zgodnie z art. 30 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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