UCHWAŁA NR L/440/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i tryb 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 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek

Id: CD513B92-8D94-470D-A97F-87FA8DF6F1E0. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr L/440/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 września 2018 r.
usamodzielnienie
Szczególowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie
§ 1. Rodzinie lub osobie może być przyznany jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne
usamodzielnienie, zwany dalej „zasiłkiem”, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę
propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do
życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.
§ 2. Przyznanie zasiłku wymaga złożenia przez zainteresowanego:
1) wniosku z określeniem celu i sposobu wykorzystania zasiłku;
2) szczegółowego planu ekonomicznego usamodzielnienia wraz z planem finansowym;
3) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy:
a) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej;
b) o niekorzystaniu z pomocy na wnioskowany cel ze środków Funduszu Pracy;
c) o nie uchylaniu się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo poddania się
przeszkoleniu zawodowemu;
4) oświadczenia wnioskodawcy o niekorzystaniu z pomocy na wnioskowany cel z innych środków
publicznych;
5) pisemnego zobowiązania wnioskodawcy do odbycia szkolenia, jeżeli jest ono niezbędne;
6) w przypadku przyznania zasiłku pod warunkiem zwrotu, oświadczenia o zobowiązaniu się do spłaty
przyznanego zasiłku.
§ 3. Wysokość zasiłku ustala się w kwocie 6 000,00 zł.
§ 4. Osoba albo rodzina, która uzyskała wsparcie w tej formie nie może jej otrzymać ponownie.
§ 5. 1. Osoba albo rodzina, której przyznano zasiłek, jest zobowiązana udokumentować sposób jej
wykorzystania, przedstawiając rachunki, faktury i inne dokumenty lub dowody w terminie trzech miesięcy od
daty otrzymania pomocy.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zasiłku w całości lub w jego części niezgodnie
z przeznaczeniem albo niepodjęcie lub zaniechanie działań zmierzających do usamodzielnienia, zasiłek
w trybie natychmiastowym podlega zwrotowi odpowiednio w części lub całości.
3. Zasiłek podlega zwrotowi, także w zakresie, w jakim jego wydatkowanie nie zostało udokumentowane
przez osobę otrzymującą zasiłek, zgodnie z ust. 1
§ 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku może dokonywać kontroli wykorzystania zasiłku, zgodnie
z przeznaczeniem określonym w decyzji.
§ 7. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie tej formy
pomocy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
§ 8. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy
społecznej, może być przyznany zasiłek pod warunkiem zwrotu jego części lub całości na zasadach
określonych w poniższej tabeli.
Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium
dochodwego określonego w art. 8 ust. 1
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powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 175%
powyżej 175% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

samotnie
gospodarującą
40%
50%
70%
90%
100%

w rodzinie
50%
60%
80%
100%
100%

§ 9. Zwrot wydatków następuje po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym przyznano zasiłek
i dokonany jest jednorazowo lub może być rozłożony na raty. Maksymalny okres spłaty należności wynosi
24 miesiące.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy
przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze. W art. 43 ust. 10 cytowanej ustawy, została ustalona wprost delegacja dla rady gminy do
określenia w drodze uchwały, wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Przyznanie świadczenia będzie miało charakter fakultatywny. Zatem będzie udzielane w zależności
od okoliczności sprawy bądź przedstawionych propozycji działań przez wnioskodawcę, które będą rokować,
że udzielona pomoc będzie wykorzystana

zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego

usamodzielnienia świadczeniobiorcy oraz wyeliminowanie z kręgu osób korzystających z pomocy
społecznej.
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