
 

 

UCHWAŁA NR IV/14/15 

RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 

z dnia 19 stycznia 2015 roku 

w sprawie 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 (t.j. Dz.U 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się i określa szczegółowe zasady w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania 

oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie zawarte w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jan Franczyk 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r.

Poz. 427



Załącznik do Uchwały Nr IV/14/15 

Rady Gminy Ochotnica Dolna 

z dnia 19 stycznia 2015 r. 

Zasady określające wysokość oraz szczegółowe warunki trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie stanowi pomoc na podjęcie działalności 

gospodarczej w celu ekonomicznego usamodzielnienia. 

§ 2. Zasiłek przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego wraz z załączoną dokumentacją 

potwierdzającą sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową . 

§ 3. 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawany jest decyzją administracyjną tylko 

raz. 

2. Wysokość zasiłku stanowi 10 krotność kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynikającego 

z ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. 1. O pomoc w postaci zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać się osoby lub 

rodziny spełniające kryteria dochodowe określone w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ubiegającego się przekracza kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek podlega zwrotowi w jego części lub w całości na zasadach 

określonych w tabeli: 

Dochód osoby lub rodziny 

w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego 

w ustawie 

% wysokość zwrotu wydatków za 

świadczenie dla osoby samotnej 

% wysokość zwrotu wydatków za 

świadczenie dla osoby w rodzinie 

Od 101 do 150% 50% 60% 

Od 151 do 200% 60% 70% 

Od 201 do 250% 70% 80% 

Powyżej 250% 100% 100% 

3. Warunki zwrotu zasiłku określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji przyznającej 

świadczenie, uwzględniając sytuację osoby lub rodziny, tak aby zwrot nie stanowił nadmiernego obciążenia dla 

zobowiązanego, a także nie niweczył skutków udzielonej pomocy. 

§ 5. 1. W przypadku ustalenia, że przyznana pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 

podlegać będzie ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, jako świadczenie 

nienależnie pobrane. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jan Franczyk 
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