
 

 

UCHWAŁA NR XLV/884/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 17 października 2018 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2, 

art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 

z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 

uchwala: 

§ 1. Określić wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej „zasiłkiem”. 

§ 2. Zasiłek może być przyznany na wniosek osób, o których mowa w art. 102 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. Wysokość zasiłku ustala się w wysokości nie wyższej niż dwudziestokrotność kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

§ 4. 1. Zasiłek przysługuje osobie lub rodzinie spełniającej kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności 

wymienionej w art. 7 ww. ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

2. Zgodnie z art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 

albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy może 

być przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem jego zwrotu. 

§ 5. 1. W przypadku wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem w całości lub w części, zasiłek 

podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub w części. 

2. Niewykorzystana część zasiłku w okresie, na jaki został przyznany, podlega zwrotowi. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/476/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

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

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 184, 

poz. 3340 z dnia 9 października 2008 r.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej. 
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Poz. 6530



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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 
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