
 

 

UCHWAŁA NR IX/124/19 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 26 czerwca 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 

w związku z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508  

z późn. zm.) Rada Miejska Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie 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. 

2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany na: 

1) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, jeżeli jednostka szkoląca zobowiąże się do przygotowania 

zawodowego świadczeniobiorcy w określonym czasie, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy, a świadczeniobiorca 

przedstawi dokument potwierdzający gwarancję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy; 

2) koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o pomoc spełnia następujące warunki: 

a) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

b) przedstawi pozytywną opinię doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy, 

c) przedstawi szczegółowy projekt planowanej działalności gospodarczej. 

3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie przysługuje, jeśli 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. 

4. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przyznaje się w wysokości uzasadnionych kosztów 

ekonomicznego usamodzielnienia, jednak nie może on przekroczyć kwoty 2 000 zł. 

§ 2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawany jest na wniosek wnioskodawcy, który 

powinien zawierać: 

1) kwotę wnioskowanych środków; 
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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 stwierdzające, że wnioskodawca nie skorzystał z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie 

z innego źródła. 

§ 3. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie  

w całości lub części niezgodnie z przeznaczeniem lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,  

na którą przyznano pomoc w ciągu 12 miesięcy od daty przyznania pomocy - zasiłek podlega zwrotowi  

na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, jak świadczenie nienależnie pobrane. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 

Mariusz Migała 
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