
Proj ekt z dnia 15 .0I .2020 r .

Uchwała Nr XV/.... 12020

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia rvysokości orarz szczegółowych warunków i trybu przlznawania 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. z20l9 r.

poz. 506 z późn. zm.) oraz art, 43 ust. 10 w związku z art. |7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca ż004 r,

Ó pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507 z póżn, zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala,

co następuje:

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie ) zulany dalej ,,zasiłkiem", może byó przyznany
osobom lub rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone ptzez wnioskodawcę propozycję działań rokują, że

pomoc zostanie wykorzystana w sposób zgodny z przeznaczeniem i doprowadzi do ekonomicznego
usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

§ 2. Zasiłek może być przyznany w szczególności na:

l) podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej;
2) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej;
3) pokrycie kosżów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania.

§ 3. Zasiłek prryznawany jest na pisemny wniosek, który powinien zawieraó:
l) kwotę wnioskowanych środków;
2) kalkulację kosźów związanych z podjęciem działalności, wraz z wykazem źródęł ich finansowania oraz

wskazaniem działań podjętych narzęczrozpoczęcia działalności,w szczególności dotyczących pozyskania

lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbycia ewentualnych szkoleń;
3) kalkulację i harmonogram planowanych zakupów i opłat jakie mają byó poczynione z wnioskowanych
środków;
4) oświadczenie wnioskodawcy, żę nie otrzymń wsparcia finansowego na ten cel z innego źródła,

§ 4. l , Zasiłek ptryznawany jest w wysokości S-krotności kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt l ustawy o pomocy społecznej.
ż.Wprrypadku,gdyztreściwnioskuwskazanegow§3wynika,iżwnioskującywnosi ozasiłękwkwocie
niższej od wskazanej w ust. l, zasiłek przyznawany jest w tej kwocie niższej.

§ 5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zasiłku w całości lub części niezgodnie zprzęznaczenięm lub
zaprzestaniaprowadzenia działalności gospodarczej,naktorąprzyznano zasiłek w ciągu 12 miesięcy od daĘ
przyznania zasiłku - zasiłek podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, jak
świadczenie nienależnię pobrane.

§ 6. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwńa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Opolskiego.

Przewodni czący Rady Gminy
dr Rudolf urban

ierłach



Tarnów Opolski, dnia 15.01 .2020 r.

Uzasadnienie uchwaĘ
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu prryznawania

i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadń własnych gminy miedzy innymi należy
przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomicznęusamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek
oraz pomocy w naturze (art. l7 ust 2 pkt.Z).
Rada Gminy w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki itryb przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ( art. 43, ust.10 wyżęj cytowanej ustawy)

Osobom lub rodzinom gmina może udzielić pomocy w formie rzeczowej lub pieniężnej na
ekonomiczne usamodzielnienie.
Pomoc rzeczowa możę być udzielona poprzez udostepnienie maszyn i narzędzi pracy pomocnych
plzy zorganizowaniu własnego warsztatu pracy. Pomoc tzeczowa udzielana jest poprzez zawarcie
umowy użyczenia.
Pomoc pieniężna polega na przyznarIiu jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej
pożyczki. WaruŃi udzielenia i spłaty za,wierane są w umowie z gminą.
Gmina przyznając pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie współdziała zPowiatowym Urzędem
Pracy,
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie nie przysługuje osobom i rodzinom które juz otrzymały
pomoc na ten cel. Ponadto pomoc nie przysługuje jeśli osoba ubiegająca się nie współpracuje
zlJrzędempracy, odmawia podjęcia zatrudnienia, odmawiauóziałuw przeszkoleniach zawodowych.

Uchwała taka nie była podjęta w ubiegłych latach.

Z uw agi na powyższe podj ęcie uchwały j est uzasadnione


