
UCHWAŁA NR XX/112/2020 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 27 marca 2020 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 zm. poz. 1309, 1696, 1815) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2, 
art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) 
Rada Miasta i Gminy w Pilicy  

uchwala: 

§ 1.  

Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie. 

§ 2.  

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany osobom lub rodzinom spełniającym 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r 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) określenie celu i sposobu wykorzystania zasiłku; 

2) kwotę wnioskowanych środków; 

3) 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; 

4) kalkulację i harmonogram planowanych zakupów i opłat jakie mają być poczynione z wnioskowanych 
środków; 

5) przewidywany okres prowadzenia działalności. 

6) oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na ekonomiczne 
usamodzielnienie z innego źródła. 

§ 5.  

1. 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. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej kontroluje wykorzystanie zasiłku. 
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§ 6.  

Osoba której przyznano zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie jest zobowiązana 
udokumentować sposób jego wykorzystania, przedstawiając sposób wykorzystania przyznanej kwoty, 
w terminie do czterech miesięcy od daty wypłaty zasiłku. 

§ 7.  

1. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi w całości od osoby albo rodziny w przypadku: 

1) wykorzystania pomocy niezgodnie z celem jej przeznaczenia; 

2) zaprzestania działalności gospodarczej w okresie spłaty zasiłku; 

3) niepodjęcie działalności gospodarczej na którą przyznano pomoc; 

4) niepodjęcie działalności w ramach spółdzielni socjalnej; 

5) zaprzestania działalności w ramach spółdzielni socjalnej; 

6) zaprzestanie nauki przyuczającej do zawodu. 

2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie podlega zwrotowi także w zakresie w jakim jego 
wydatkowanie nie zostało udokumentowane przez osobę otrzymującą zasiłek 

3. Zwrot zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie następuje w miesięcznych ratach, nie dłużej jednak niż 
przez 12 miesięcy. 

§ 8.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 9.  

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

   

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Pilica 

 
 

Barbara Przybylik 

Id: 7E426C1A-D42C-4C4F-BACD-59F97D5288E6. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1507 z późn. zm.) 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 w/cyt. ustawy Rada Miasta i Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały
wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawana będzie jednorazowo, pod
warunkiem, że osoba lub rodzina ubiegająca się o nią, nie otrzymała wcześniej pomocy na ten cel z innego
źródła, a wysokość przyznanej pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 5 – krotność kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej tj.
w chwili obecnej 701 zł x 5=3.505 zł

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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