
 

 

UCHWAŁA NR XXIV.153.2017 

RADY GMINY MŚCIWOJÓW 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.221.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXV.221.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie 

określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego  

na ekonomiczne usamodzielnienie zmianie ulega treść § 8, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej, może zostać przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie 

z zastrzeżeniem zwrotu części lub całości na zasadach określonych w tabeli: 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do 

kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

Wysokość zwrotu wydatków za świadczenie 

z pomocy społecznej wyrażona w % 

 Osoba samotnie 

gospodarująca 

Rodzina 

powyżej 100 do 125 50 60 

powyżej 125 do 150 60 80 

powyżej 150 do 170 80 90 

powyżej 170 100 100 

”. 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

G. Męczyńska 
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