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                                                                   UCHWAŁA NR XXX / 217/2014  

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 31 stycznia 2014 

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 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.), art.17 ust. 2 pkt. 2 i art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) – 

Rada Gminy  w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje: 

 

§1 

Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki  i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.  

 

§2 

O pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać się osoby i rodziny spełniające 

kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 3 

1. Zasiłek może zostać przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedstawione przez 

wnioskodawcę propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie  

z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy. 

2. Pomoc przeznaczona jest w szczególności dla osób: 

a) które były dotąd bezczynne zawodowo z  powodu sprawowania opieki nad 

dzieckiem lub innych przyczyn rodzinnych, 

b) pozostających długotrwale bez pracy z powodu braku ofert pracy w ich zawodzie, 

c) bez zawodu , które mogłyby podjąć pracę po przyuczeniu do zawodu. 

 

§ 4 

1. Zasiłek celowy udzielany jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego.  

2. Pomoc może być udzielana także z urzędu. 

 

§ 5 

1. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego  na 

ekonomiczne usamodzielnienie zawiera kontrakt socjalny lub indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności (osoba bezdomna) lub indywidualny program 

usamodzielnienia (osoba opuszczająca rodziny  zastępcze oraz placówki dla dzieci  

i młodzieży) , który przewiduje wzajemne zobowiązania stron w tym możliwości: 

 zastosowania wsparcia finansowego, 

 pracy socjalnej. 

      2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie jest przyznawany,  jeżeli: 
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 uzgodniono i podpisano kontrakt socjalny (indywidualny program wychodzenia  

z bezdomności  lub indywidualny program usamodzielnienia), 

 okoliczności sprawy i przedłożona propozycja wskazują, że udzielona pomoc zostanie 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem  i będzie skutkowała  poprawą sytuacji 

życiowej tj. usamodzielnieniem osoby albo rodziny.  

 

 § 6 

Wysokość zasiłku ustala się w wysokości 5 000.00 zł. 

 

§ 7 

1. Zasiłek celowy może być bezzwrotny lub podlegać zwrotowi w części lub całości. 

2. Zasiłek celowy nie podlega zwrotowi jeżeli dochód świadczeniobiorcy nie przekracza 

kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

3.Świadczeniobiorcy, którego dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 

ust.1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany zasiłek celowy z zastrzeżeniem 

zwrotu części lub całości na zasadach określonych w poniższej  tabeli: 

 

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do 

kryterium określonego w art. 8 ust 1 

ustawy o pomocy społecznej wyrażony w 

% 

Część wydatków za świadczenia 

podlegające zwrotowi, wyrażone w % 

 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

Powyżej 100 % do 150 % 60  % 70 % 

Powyżej 150 % do 200 % 80 % 90 % 

Powyżej 200 % 100 % 100 % 

 

§ 8 

Zwrot wydatków na zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, może nastąpić po 

upływie 6 miesięcy od miesiąca, w którym został wypłacony, przez jednorazową spłatę 

należności lub przez spłatę w ratach, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 24 

miesięcy. 

 

§ 9 

Zwrot wydatków dokonuje się na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich. 

 

§ 10 

Zasiłek celowy podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości lub części w razie 

wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 11 

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 12 

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

Województwa Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE  

Projekt uchwały został skierowany do Rady Gminy w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r., stwierdzającym nieważność uchwały nr 

XXVIII/201/2013 rady gminy Janowice Wielkie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie 

wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu 

części lub całości w ramach zadań własnych gminy. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. 

Art.17 ust 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej przewiduje, że do zadań własnych gminy (nie 

zaliczonych do obowiązkowych) należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnianie w formie zasiłków. Z kolei art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej 

stanowi, że rada gminy w formie uchwały określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Art. 96 ust. 4 

ustawy o pomocy społecznej wprowadza regulację, iż rada gminy określa w drodze uchwały 

zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań 

własnych gminy. Z praktyki kontrolnej innych ośrodków wynika, że powyższe uregulowanie 

ma charakter obowiązkowy i wobec tego powinno być wdrożone również w gminie Janowice 

Wielkie jako dodatkowy instrument umożliwiający udzielenie pomocy. 

Pomoc pieniężna może być przyznawana w formie jednorazowego zasiłku celowego do 10-

krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (obecnie pomoc 

wyniosłaby maksymalnie ok. 5500 zł), dlatego w proponowanej uchwale widnieje zapis iż 

Wysokość zasiłku ustala się w wysokości 5 000.00 zł . Zależnie od kryterium dochodowego 

pomoc ma charakter bezzwrotny albo podlegać zwrotowi w części lub całości. Jest udzielana 

osobom, które m.in. decydują się na podjęcie działalności gospodarczej, przyuczenia do 

zawodu lub przekwalifikowania, dzierżawę lub najem przedmiotów, urządzeń lub maszyn 

niezbędnych do wykonywania zawodu i innych kosztów umożliwiających podjęcie 

działalności gospodarczej lub rozpoczęcie działalności zawodowej.  

Przyznawanie świadczeń na podstawie podejmowanej uchwały powodowałoby obniżenie 

kwoty przeznaczonej na inne zasiłki celowe (np. ubiór, opał, energię itp.). Ponieważ w 

obecnej chwili pomoc tego rodzaju przyznawana jest również w PUP, PCPR i PFRON, to do 

pomocy uprawnione są wyłącznie osoby, które nie uzyskały jej w innych instytucjach. 

Przewiduje się, że w każdym roku pomocą na podstawie uchwały może być objętych do 2 

osób (rodzin).  

 

 


