
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/182/13 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 5 czerwca 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej „zasiłkiem”, przyznawany jest na 

wniosek osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy.  

§ 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 może być przyznany w szczególności na:  

1) podjęcie działalności gospodarczej,  

2) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej,  

3) wyposażenie lub doposażenie tworzonego warsztatu pracy,  

4) zakup maszyn i urządzeń lub pokrycie kaucji za użyczenie przedmiotów i urządzeń ułatwiających 

niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku i podjęcie pracy zarobkowej. 

§ 4. W celu przyznania zasiłku, osoba lub rodzina ubiegająca się o tę formę pomocy zobowiązana jest 

przedstawić następujące dokumenty:  

1) szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan finansowy uwzględniający niezbędne do 

poniesienia koszty,  

2) oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy na ten cel z innego źródła,  

3) zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku. 

§ 5. 1. Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę 

propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do 

życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.  

2. W sytuacji, gdy nie jest to sprzeczne z planem usamodzielnienia, zasiłek może być wypłacony w ratach, 

po przedstawieniu przez świadczeniobiorcę rozliczenia z wydatkowania wcześniej otrzymanych rat zasiłku. 

§ 6. Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 10 - krotność kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku przez osobę ubiegającą się o zasiłek.  
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§ 7. 1. Przyznanie zasiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, określającej wysokość zasiłku 

i zasady jego spłaty.  

2. Na wniosek strony zobowiązanej do zwrotu zasiłku lub na wniosek pracownika socjalnego, jeżeli 

ustalone warunki spłaty niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dobromierzu, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, może ustalić nowe 

warunki spłaty lub odstąpić w części lub w całości od żądania spłaty.  

3. W przypadku wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem, zasiłek podlega natychmiastowemu 

zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty zasiłku. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady: 

D. Świerk 
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