
Uchwała Nr XXVII/175/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne

usamodzielnienie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 17

ust. 2 pkt 2, art. 43 ust. 10 i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - Rada Gminy Żyrzyn,

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

§ 1

1.Pomoc pieniężna, mająca na celu ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub

rodziny może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego na

ekonomiczne usamodzielnienie.

2.Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawany jest na

wniosek osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy.

§ 2

Podstawą przyznania zasiłku jest:

1)wniosek z określeniem celu i sposobu wykorzystania zasiłku,

2)dokładnie opracowany plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan

niezbędnych kosztów,

3)oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

w jakiejkolwiek formie z innych źródeł,

4)wywiad środowiskowy wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację

osobistą, rodzinną, majątkową i dochodową.

§ 3

1.Zasiłek celowy w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznany

na:

1)podjęcie działalności gospodarczej,

2)zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia

działalności gospodarczej,



3)wyposażenie i doposażenie tworzonego własnego warsztatu pracy w

maszyny i narzędzia niezbędne do jego prowadzenia.

2.Wysokość zasiłku na jedną osobę lub rodzinę nie może przekraczać wysokości

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

odrębnych przepisów.

§ 4

Zasiłek podlega zwrotowi w całości lub części w przypadku:

1)wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem,

2)zaprzestania prowadzenia podjętej działalności w ciągu 18 miesięcy od dnia

przyznania zasiłku,

3)niepodjęcia prowadzenia działalności na którą przyznano pomoc.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


