DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz

Poz. 5496

Data: 2014-12-31 10:48:06

UCHWAŁA NR IV/8/2014
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
z dnia 18 grudnia 2014 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. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.2)) 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. Pomoc w formie zasiłku jest świadczeniem jednorazowym. Osoba lub rodzina, która uzyskała wsparcie
w tej formie, nie może otrzymać tego świadczenia ponownie.
§ 3. Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje
działań rokują, że pomoc będzie wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego
usamodzielnienia świadczeniobiorcy.
§ 4. Wysokość zasiłku ustala się w kwocie 3.000 zł.
§ 5. Zasiłek podlega zwrotowi w przypadku ustalenia, że przyznana pomoc została wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem, bądź w przypadku zaniechań zmierzających do usamodzielnienia.
§ 6. Zwrot udzielonej pomocy w sytuacji, o której mowa w § 5, następuje na zasadach określony w ustawie
o pomocy społecznej, jak nienależnie pobrane świadczenie.
§ 7. Zwrot wydatków na udzielone świadczenia następuje na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miliczu.
§ 8. Zasiłek niezwrócony w terminie określonym w decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu:
H. Smolińska
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zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.
zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544, oraz z 2013 r. poz. 509 i 1650.

