Projekt
z dnia 16 stycznia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia .................... 2015 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) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.), art. 17 ust. 2. i art. 43 ust. 10. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej „zasiłkiem celowym”, może zostać
przyznany, jeżeli wykazane zostanie, że pomoc zostanie wykorzystana w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz
doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.
2. O przyznanie zasiłku mogą ubiegać się osoby lub rodziny, spełniające kryterium dochodowe określone
w art. 8. ust. 1. ustawy o pomocy społecznej.
3. Zasiłek jest jednorazową formą pomocy.
§ 2. Zasiłek celowy nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała wsparcie finansowe na ten cel z innego
źródła.
§ 3. Zasiłek celowy może być udzielony w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
§ 4. Osobie lub rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1. ustawy
o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek celowy, z zastrzeżeniem zwrotu jego części lub całości, na
zasadach określonych w poniższej tabeli:
Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8. ust.1. ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków za świadczenie Wysokość zwrotu wydatków za
z pomocy społecznej – osoba samotnie
świadczenie z pomocy społecznej –
gospodarująca
w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150 %

50 %

60 %

powyżej 150 % do 200 %

60 %

70 %

powyżej 200 % do 250 %

70 %

80 %

powyżej 250 %

100 %

100 %

§ 5. W przypadku wykorzystania przyznanego zasiłku celowego niezgodnie z przeznaczeniem, podlega on
natychmiastowemu zwrotowi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

