UCHWAŁA NR XXV/271/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 i art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej zasiłkiem.
§ 2. Pomoc pieniężna, mająca na celu ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny może być
przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, jeżeli okoliczności
sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie
z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.
§ 3. 1. O przyznanie jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać
się osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek może zostać przyznany osobie lub rodzinie
niespełniającej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie zasiłku składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Trzebnicy wniosek, w którym wskazuje przyczyny ubiegania się o zasiłek i planowane przeznaczenie
otrzymanej pomocy.
§ 5. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie jest świadczeniem jednorazowym i nie przysługuje,
jeżeli osoba lub rodzina otrzymała już wsparcie w tej formie lub gdy uzyskała na ten cel środki finansowe
z innego źródła.
§ 6. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie może przekroczyć równowartości 10-krotnego
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
§ 7. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §
8 ust. 1.
§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zasiłku w całości lub części niezgodnie z
przeznaczeniem lub przerwania działalności, na którą przyznano pomoc w ciągu 12 miesięcy od daty
przyznania - zasiłek podlega zwrotowi w trybie natychmiastowym na zasadach określonych w ustawie
o pomocy społecznej, jak świadczenie nienależnie pobrane.
2. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do rozliczenia się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebnicy
z wykorzystania zasiłku celowego za pomocą faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających
dokonanie wydatku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

Id: 172BD782-4246-4A7A-8F7B-C0DA4857E644. Uchwalony

Strona 1

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz

Id: 172BD782-4246-4A7A-8F7B-C0DA4857E644. Uchwalony

Strona 2

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy przyznawanie i
wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w
naturze.
W art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, została ustalona wprost delegacja dla rady gminy do
określenia w drodze uchwały, wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Przyznanie świadczenia będzie miało
charakter fakultatywny.
Zatem udzielane będzie w zależności od okoliczności sprawy bądź przedstawionych propozycji działań
przez wnioskodawcę, które będą rokować, że udzielona pomoc będzie wykorzystana zgodnie z
przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawana będzie jednorazowo, pod warunkiem, że osoba lub
rodzina ubiegająca się o nią, nie otrzymała wcześniej pomocy na ten cel z innego źródła, a wysokość
przyznanej pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 10 – krotność kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.
Podjęcie uchwały będzie miało na celu ułatwienie grupie świadczeniobiorców możliwości usamodzielnienia
ekonomicznego powodując wyeliminowanie ich z kręgu osób korzystających z pomocy społecznej, stąd do
kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy będzie należała realizacja tego zadania.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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