
UCHWAŁA NR XXVI/199/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 15 września 2016 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) 
Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zwany dalej "zasiłkiem celowym" może zostać 
przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działań rokują, że pomoc 
będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia 
świadczeniobiorcy.

§ 2. Wysokość zasiłku celowego ustala się w kwocie 6-krotności kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą".

§ 3. Zasiłek celowy jest jednorazową formą pomocy i nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała 
wsparcie finansowe w tej formie lub gdy uzyskała na ten cel środki finansowe z innego źródła.

§ 4. Zasiłek celowy nie podlega zwrotowi jeżeli dochód świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 5. Zasiłek celowy podlega zwrotowi w przypadku ustalenia, że przyznana pomoc została wykorzystana 
niezgodnie z przeznaczeniem bądź w przypadku zaniechań zmierzających do usamodzielnienia.

§ 6. Zwrot udzielonej pomocy w sytuacji, o której mowa w §5 następuje na zasadach określonych w ustawie, 
jak nienależnie pobrane świadczenia.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XL/254/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 08 września 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych i pożyczek na ekonomiczne 
usamodzielnienie.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej Rada Miejska uchwala wysokość oraz szczegółowe
warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Przyznanie świadczenia
w przedmiotowej uchwale będzie miało charakter fakultatywny. Udzielane będzie w zależności od okoliczności
sprawy bądź przedstawionych propozycji działań przez wnioskodawcę, które będą rokować życiowym
usamodzielnieniem świadczeniobiorcy. Wysokość zasiłku wynosi 6 - krotność kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, co aktualnie stanowi kwotę
3804 zł (słownie: trzy tysiące osiemset cztery złote). Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem w pełni zasadne,
bowiem porządkuje prawo miejscowe, konkretyzuje kwotę zasiłku i określa zasady pomocy.

Sporządziła:

Anita Denes - Ziemkiewicz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
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