Uchwała Nr XXII/252/2004
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

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

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. W celu ekonomicznego usamodzielnienia Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, zwanego dalej Ośrodkiem, może
przyznać osobie lub rodzinie pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego,
zwanego dalej zasiłkiem celowym.
2. Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy przedkłada zaświadczenie z właściwego
powiatowego urzędu pracy i powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz
oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o pomoc i członkowie rodziny
nie otrzymali pomocy na ten cel z innego źródła.
§ 2. Zasiłek celowy może być przyznawany w szczególności na:
1) podjęcie działalności gospodarczej,
2) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania zawodowego, jeżeli
przyuczenie lub przekwalifikowanie nastąpi w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
§ 3. 1. Przyznanie zasiłku celowego i jego wysokość zależne są od warunków
bytowych zainteresowanego oraz rodzaju przedsięwzięcia.
2. Zasiłek celowy przyznaje się w wysokości uzasadnionych kosztów
usamodzielnienia ekonomicznego, jednak nie może on przekraczać kwoty
pięciokrotnego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późniejszymi zmianami).
§ 4. Zasiłek celowy może być bezzwrotny lub podlegać zwrotowi w części lub
w całości.
§ 5. Uprawnione do bezzwrotnego zasiłku celowego są osoby lub rodziny, których
dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy wskazanej w § 3 ust. 2, zwanego dalej kryterium dochodowym.

§ 6. 1. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego w § 5, może
być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości na
zasadach określonych w tabeli:
Dochód w gospodarstwie domowym
(% kryterium dochodowego)

Część podlegająca zwrotowi w %

101 – 110
111 – 130
131 – 150
powyżej 150

15
30
50
100

2. Zasiłek wskazany w ust. 1 podlega zwrotowi po upływie sześciu miesięcy od
miesiąca, w którym został wypłacony.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka w drodze decyzji
może ustalić inny termin zwrotu oraz rozłożyć zwrot zasiłku na raty.
§ 7. Zasiłek celowy podlega zwrotowi w całości, jeżeli zostanie wykorzystany
niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 8. Wykonanie
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§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXV/331/96 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 26 listopada 1996 roku w sprawie trybu i szczegółowych zasad
przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości
lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznania zasiłku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U . Nr 64, poz. 593 z późn. zmian.)
dotychczas obowiązująca uchwała Nr XXXV/331/96 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad
przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości
lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznania zasiłku powinna zostać
uaktualniona.
W związku z powyższym oraz na podstawie art. 43 ust. 10 nowo
obowiązującej ustawy o pomocy społecznej rada gminy, w drodze uchwały, określa
wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego
na ekonomiczne usamodzielnienie. Podjęcie niniejszej uchwały może ułatwić
pewnej grupie świadczeniobiorców możliwość usamodzielnienia ekonomicznego
powodując wyeliminowanie ich z kręgu osób korzystających z pomocy społecznej.
W okresie obowiązywania na wstępie przytoczonej uchwały Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim z 1996 r. wystąpiły sporadyczne przypadki ubiegania
się i korzystania z tego świadczenia.
Biorąc pod uwagę powyższe,
za zasadne.

podjęcie niniejszej uchwały uważam

