UCHWAŁA NR XXI/150/13
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 22 marca 2013 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 i 2, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568: z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr
48, poz.327, Nr 138poz. 974, Nr 173, poz.1218;z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52,
poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21,
poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) w związku
z art.43 ust.1,2 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U.z 2009r.Nr175,
poz.1362 i Nr 65, poz.554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010r. Nr
28, poz.146, Nr 40 poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz.842; z 2011r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz.662, Nr 149,
poz.887; z 2012r poz. 579, poz. 823, poz.1544, poz. 1548) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się „Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/90/97 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 marca 1997 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zduniewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/150/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 22 marca 2013 r.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
§ 1. 1. Rodzinie lub osobie może być przyznany jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne
usamodzielnienie zwany dalej zasiłkiem.
2. O przyznanie zasiłku mogą ubiegać się osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art.8
ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zasiłek przyznaje się w szczególności ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność oraz z powodu trudnej
sytuacji ekonomicznej spowodowanej klęską żywiołową lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami.
§ 2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany w szczególności na:
1) podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.
2) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej.
3) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności.
4) wyposażenie lub doposażenie tworzonego warsztatu pracy.
§ 3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała
wsparcie finansowe na ten cel z innego źródła.
§ 4. Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie przyznaje się na podstawie:
1) wniosku osoby zainteresowanej wraz z określeniem celu i sposobu wykorzystania zasiłku,
2) planu ekonomiczno- gospodarczego (biznesplan),
3) wywiadu środowiskowego wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą sytuację osobistą, rodzinną,
dochodową i majątkową,
4) oświadczenie wnioskodawcy o nie korzystaniu z pomocy na wnioskowany cel z innych źródeł.
§ 5. Pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest świadczeniem jednorazowym
i osoba albo rodzina , która uzyskała wsparcie w tej formie, nie może jej otrzymać ponownie.
§ 6. Wysokość zasiłku ustala się do 10- krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
określonej w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 7. Przyznanie zasiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej wysokość zasiłku i zasady
jego spłaty, uwzględniając warunki osoby i rodziny, aby spłata zasiłku nie spowodowała spadku dochodu poniżej
kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 8. Na wniosek strony zobowiązanej do zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie lub na wniosek
pracownika socjalnego , jeżeli ustalone warunki spłaty lub żądanie zwrotu tego zasiłku niweczyłyby skutki
udzielonej pomocy, Kierownik OPS na podstawie wywiadu środowiskowego może ustalić nowe zasady spłaty lub
odstąpić w części lub w całości od żądania zwrotu tego zasiłku.
§ 9. Zasiłek podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości lub części w razie wykorzystania niezgodnego
z przeznaczeniem, zwrot następuje z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłacenia zasiłku.

Id: 30531E75-D1EF-4E23-8354-1D733DBE4F67. Podpisany

Strona 1

