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UCHWAŁA NR III/26/2019
RADY GMINY WALIM
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 43 ust.10 oraz
art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej "zasiłkiem".
§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku składa w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Walimiu stosowny wniosek.
2. We wniosku wskazuje cel i sposób wykorzystania zasiłku.
3. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy plan ekonomicznego usamodzielnienia.
§ 3. Wysokość zasiłku ustala się maksymalnie w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych).
§ 4. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód osoby ubiegającej się nie przekracza
kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem
sytuacji opisanych w § 7 ust.1.
§ 5. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone
w ustawie o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne
usamodzielnienie, z zastrzeżeniem zwrotu jego części lub całości, na zasadach określonych
w poniższej tabeli.
Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium
określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
wyrażony w %

do 100% kryterium

Procentowa wysokość zwrotu
przyznanych świadczeń
Osoba samotnie
gospodarująca

bezzwrotnie

Osoba w rodzinie

bezzwrotnie

powyżej 100% do 130 %

60%

70%

Powyżej 130% do 150%

80%

90%

Powyżej 150%

100%

100%

§ 6. Niewykorzystana część zasiłku w okresie na jaki został przyznany, podlega zwrotowi.
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§ 7. 1. W przypadku wykorzystania zasiłku w całości lub jego części niezgodnie
z przeznaczeniem albo niepodjęcia lub przerwania działalności, na którą pomoc została
przyznana, w ciągu 12 miesięcy od daty przyznania, zasiłek podlega zwrotowi.
2. Zwrot zasiłku następuje na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.
§ 8. 1. Klient dokonuje rozliczenia z wykorzystania zasiłku w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Walimiu.
2. Rozliczenie następuje poprzez przedłożenie rachunków, faktur lub innych dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt.21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.) do zadań własnych gminy należy przyznawanie
i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze. W myśl art. 43 ust. 10 wymienionej ustawy, rada gminy ma obowiązek
określenia w drodze uchwały wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Podjęcie
niniejszej uchwały może ułatwić świadczeniobiorcom możliwość ekonomicznego
usamodzielnienia i przyczynić się tym samym do ich wyjścia z grupy osób korzystających
z pomocy społecznej. Przyznawanie świadczenia ma charakter fakultatywny. Jego
udzielanie będzie uzależnione od przedłożonych propozycji co do charakteru i rodzaju
planowanej działalności oraz możliwości finansowych gminy. W związku z powyższym
podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Sporządziła:
K. Borowiec
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