
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XLV.336.2014 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie określania wysokości, 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 (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 43 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie. uchwala, co następuje: 

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zwany dalej „zasiłkiem” może być przyznany osobie 

lub rodzinie spełniającej kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. Zasiłek jest świadczeniem jednorazowym. Osoba lub rodzina, która uzyska wsparcie w tej formie 

nie może jej otrzymać ponownie. 

§ 3. Zasiłek może zostać przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedstawione przez wnioskodawcę 

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

do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy. 

§ 4. Zasiłek przyznaje się w kwocie 3.000 zł. 

§ 5. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód świadczeniobiorcy nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z zastrzeżeniem § 6. 

§ 6. 1. Zasiłek podlega zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku stwierdzenia, że przyznana pomoc 

została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia zaniechania przez świadczeniobiorcę 

działań zmierzających do usamodzielnienia. 

2. Zwrot zasiłku w sytuacji, o której mowa w ust. 1 następuje na zasadach określonych w ustawie o pomocy 

społecznej dla świadczeń nienależnie pobranych. 

§ 7. 1. Zasiłek podlega zwrotowi na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie. 

2. Zwrot zasiłku następuje jednorazowo lub w miesięcznych ratach, przy czym okres spłaty nie może być 

dłuższy niż 24 miesiące. 

3. Nieuregulowanie dwóch kolejnych rat powoduje obowiązek zwrotu całości pozostałej kwoty w trybie 

natychmiastowym. 

§ 8. Nie dokonanie zwrotu zasiłku w wyznaczonym terminie skutkuje ściągnięciem zasiłku w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 9. Traci moc uchwała nr 0007/XLII.300.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 lutego 2014 r. 

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2935



§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie: 

J. Czyżowicz 
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