Projekt
UCHWAŁA NR ……………
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia ……………………….
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, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022, poz. 559), art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 43 ust. 10,
ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1. Ustala się wysokość oraz szczegółowe warunki, tryb przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
§
1)
2)
3)

2. Zasiłek może być przyznany na:
podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej,
podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej,
pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania.

§ 3. Zasiłek przyznawany jest na wniosek, który powinien zawierać:
1) określenie celu i sposobu wykorzystania zasiłku,
2) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, wraz z wykazem
źródeł ich finansowania oraz wskazaniem działań podjętych na rzecz
rozpoczęcia działalności, w szczególności dotyczących pozyskania lokalu,
uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbycia ewentualnych szkoleń,
3) kalkulację i harmonogram planowanych zakupów i opłat jakie mają być
poczynione z wnioskowanych środków,
4) przewidywany okres prowadzenia działalności bądź odbywania przyuczenia
do zawodu lub przekwalifikowania,
5) oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z
pomocy na wnioskowany cel z innego źródła,
6) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby
bezrobotnej lub poszukującej pracy,
7) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niekorzystaniu z pomocy na
wnioskowany cel ze środków Funduszu Pracy,
§ 4. Wysokość zasiłku ustala się w wysokości pięciokrotności kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

§ 5. 1. Osoba której przyznano zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie
jest zobowiązana udokumentować sposób jego wykorzystania, przedstawiając faktury,
rachunki i inne dokumenty, w terminie do czterech miesięcy od daty wypłaty zasiłku.\
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zasiłku w całości lub w jego części
niezgodnie z przeznaczeniem albo niepodjęcia lub zaniechania działań
zmierzających do usamodzielnienia, zasiłek podlega zwrotowi odpowiednio w
części lub w 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 może dokonywać kontroli wykorzystania zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zgodnie z przeznaczeniem określonym w
decyzji.
§ 7. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe
określone w ustawie o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek celowy na
ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu jego części lub całości na
zasadach określonych w poniższej tabeli:
1) dla osoby samotnie gospodarującej:
L.p.

1
2
3
4

Wysokość dochodu osoby samotnie
gospodarującej w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

Procentowa wysokość
zwrotu przyznanego
świadczenia
25%
50%
75%
100%

2) dla osoby w rodzinie:
L.p.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w
stosunku do kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej

1
2
3
4

powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

Procentowa
wysokość zwrotu
przyznanego
świadczenia
50%
70%
80%
100%

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie–Zdrój.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. W myśl art. 43 ust. 10 wyżej cytowanej ustawy Rada
Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Mając na uwadze powyższe przyjęcie takiej uchwały jest zasadne.

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Monika Konieczny

