
 

 

UCHWAŁA NR XXI/312/12 

RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. Z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Rada 

Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:  

§ 1. W celu ekonomicznego usamodzielnienia, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niepołomicach, może przyznać osobie lub rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej [(tekst jedn.: Dz.U. z 2009, Nr 165 poz. 1362 z późn. zm.) - zwanej dalej: „ustawą”], pomoc 

w formie jednorazowego zasiłku celowego (zwanego dalej: „zasiłkiem”).  

§ 2. 1. Zasiłek może być przyznany jeżeli okoliczności sprawy i z przedłożone przez osobę zainteresowaną 

propozycje działań rokują, że pomoc zostanie wykorzystana w sposób zgodny z przeznaczeniem i doprowadzi 

do ekonomicznego usamodzielnienia wnioskodawcy.  

2. W szczególności zasiłek może zostać przyznany na:  

1) podjęcie działalności gospodarczej;  

2) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania;  

3) pokrycie kosztów związanych z użyczeniem, dzierżawą lub najmem przedmiotów, urządzeń lub maszyn 

niezbędnych do wykonywania zawodu;  

4) udzielenie pomocy w spłacie całości lub części odsetek zaciągniętych w bankach kredytów  

na podjęcie działalności gospodarczej;  

5) pokrycie kosztów związanych z kosztami rejestracji i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;  

6) pokrycie innych kosztów umożliwiających podjęcie działalności gospodarczej lub rozpoczęcia przez 

wnioskodawcę działalności zawodowej.  

3. Zasiłek przyznaje się w wysokości uzasadnionych kosztów usamodzielnienia ekonomicznego, jednak nie 

może on przekraczać kwoty pięciokrotnego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy.  

§ 3. 1. Zasiłek może być bezzwrotny albo podlegać zwrotowi w części lub w całości.  

2. Uprawnione do bezzwrotnego zasiłku są osoby lub rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio 

kryterium dochodowego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.  
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§ 4. 1. Osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w § 3  

ust. 2, może zostać przyznany zasiłek pod warunkiem jego całkowitego zwrotu.  

2. Zasiłek przyznany na zasadach określonych w ust. 1 podlega zwrotowi po upływie sześciu miesięcy od 

miesiąca, w którym został wypłacony.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej może ustalić inny termin zwrotu lub rozłożyć zwrot na raty.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach  

Marek Ciastoń 
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