
UCHWAŁA NR XLIV/275/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie art. 43 ust 10, art. 96 ust. 4 w związku z art.17 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie dla osoby lub rodziny przyznawana jest w trybie określonym 
ustawą o pomocy społecznej w ramach przyznanych środków na realizację zadań własnych gminy.

§ 2. 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany osobom lub rodzinom 
kwalifikującym się do świadczeń pomocy społecznej według kryteriów określonych w art. 7 i 8 ustawy 
o pomocy społecznej.

2. Zasiłek może zostać przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez osobę zainteresowaną 
propozycje działania rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do 
życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

§ 3. Jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przyznaje się w kwocie

10- krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust 1 ustawy 
o pomocy społecznej, w dniu złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o przyznanie takiej pomocy.

§ 4. 1. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi w ratach miesięcznych w okresie do 24 miesięcy.

2. Termin spłaty pierwszej i następnych rat oraz ilość i wysokość rat ustalany jest z osobą lub rodziną 
z zastrzeżeniem, że spłata pierwszej raty musi nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty 
pobrania zasiłku przez świadczeniobiorcę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieszyc.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pieszycach:
U. Kordiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 2127
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