
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/218/17 

RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 28 lutego 2017 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 446  z późn. zm.), w związku z art.17 ust. 2 pkt. 2, art. 43 ust. 10 i art. 96 ust. 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. O przyznanie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej „zasiłkiem” mogą ubiegać  

się osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. 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. 

§ 3. Wysokość zasiłku ustala się maksymalnie w wysokości do 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące  

pięćset zł). 

§ 4. Zasiłek celowy podlega zwrotowi w razie wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem, zaniechania 

działań zmierzających do usamodzielnienia i przerwania działalności, na którą przyznano pomoc. 

§ 5. Kwoty zwrotu należności wpłacane będą na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kostomłotach.  

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVII/272/14 Rady Gminy w  Kostomłotach z dnia 25 marca 2014 roku  

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

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014, poz. 1641). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Żałobniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1259
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