
UCHWAŁA NR  XVI/144/2019
RADY GMINY WALCE

z dnia 27 grudnia 2019 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 43 ust. 10 w związku z art. 17 ust.2 pkt.2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), Rada Gminy Walce uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się wysokość oraz szczegółowe  warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej ,,zasiłkiem”.

§ 2. Zasiłek może być przyznany osobom lub rodzinom spełniającym  kryterium dochodowe określone 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę 
propozycje działań rokują, że pomoc zostanie wykorzystana w sposób zgodny z przeznaczeniem i doprowadzi 
do ekonomicznego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

§ 3. Zasiłek może być przyznany w szczególności na:

1) podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej;

2) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej;

3) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania.

§ 4. Zasiłek przyznawany jest na wniosek, który powinien zawierać:

1) kwotę wnioskowanych środków;

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) oświadczenie wnioskodawcy, że nie otrzymał wsparcia finansowego na ten cel z innego źródła.

§ 5. Wysokość  zasiłku  na ekonomiczne  usamodzielnienie nie może przekroczyć kwoty 2000,00 zł.

§ 6. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc:

1) uzyskała już lub może uzyskać pomoc na ten cel z innych źródeł ( w tym w szczególności z Powiatowego 
Urzędu Pracy);

2) ma już zarejestrowaną działalność gospodarczą;

3) uchyla się od podjęcia pracy;

4) odmawia zawarcia kontraktu socjalnego.

§ 7. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi w całości, niezależnie od wysokości dochodu osoby lub rodziny, 
w przypadku:

1) wykorzystania świadczenia niezgodnie z przeznaczeniem;

2) zaniechania działań zmierzających do usamodzielnienia.

§ 8. Zasiłek podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, jak świadczenie 
nienależnie pobrane.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

Id: DB33343C-5920-49DC-8A86-C4DB406F4340. Podpisany



§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu 
Gminy w Walcach.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk
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