
UCHWAŁA NR XLII/212/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 43 ust. 10 oraz art.96 
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.) Rada 
Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie. 

§ 2. Osobom lub rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej może być przyznany jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie. 

§ 3. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 
społecznej, może zostać przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu 
w całości. 

§ 4. Zasiłek przyznaje się na podstawie: wniosku osoby zainteresowanej wraz z określeniem celu i sposobu 
wykorzystania zasiłku, planu ekonomiczno - gospodarczego, wywiadu środowiskowego wraz z załączoną 
dokumentacją potwierdzającą sytuację rodzinną, dochodową i majątkową, zaświadczenia o stanie zdrowia, 
zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy potwierdzającego fakt bezrobocia. 

§ 5. 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany w szczególności na: 

1) rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

2) wyposażenie bądź doposażenie własnego warsztatu pracy.

§ 6. Jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawany jest na podstawie decyzji 
administracyjnej. 

§ 7. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć dziesięciokrotności kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 8. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi oraz warunki i termin spłaty określa się w decyzji o przyznaniu 
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

§ 9. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi w ratach miesięcznych w okresie do 24 miesięcy, przy czym 
pierwszej wpłaty należy dokonać w terminie do 3 miesięcy od dnia przyznania zasiłku. 

§ 10. W przypadku wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem podlega on natychmiastowemu 
zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wypłaty świadczenia. 

§ 11. Kwoty zwrotu należności wpłacane będą na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Międzylesiu. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na 
ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. Uchwalenie powyższej 
uchwały wynika z art. 43 ust. 10 wyżej wymienionej ustawy, który nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia 
w drodze uchwały wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie. Ponieważ w powyższej sprawie nie została podjęta uchwała, a istnieje ustawowy 
obowiązek jej podjęcia, zasadnym jest jej podjęcie.
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