
 
 

 
UCHWAŁA Nr XXIV/213/2008 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 20 sierpnia 2008r. 

 
w sprawie szczegółowych  warunków i trybu  przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 
na ekonomiczne usamodzielnienie 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            
o samorz�dzie gminnym (t. j.  Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.  ze zm. ) oraz art. 17 ust. 2 
pkt 2, art. 43 ust. 10 i art. 96 ust. 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                      
( t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728) 
 
Rada Miasta Sandomierza uchwala,  co nast�puje:  
 
      § 1  
 
1. Rodzinie lub osobie,  spełniaj�cej kryterium dochodowe okre�lone w art. 8 ust. 1  ustawy 

o pomocy społecznej,  mo�e zosta� przyznany  jednorazowy zasiłek na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zwany dalej zasiłkiem. 

2.  Zasiłek przyznaje si� w szczególno�ci ze wzgl�du na bezrobocie, niepełnosprawno�� oraz 
z powodu trudnej sytuacji  ekonomicznej spowodowanej kl�sk� �ywiołow�  lub innymi  
nadzwyczajnymi zdarzeniami. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek mo�e zosta� przyznany  osobie lub 
rodzinie nie spełniajacej  kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt 1. 

 
§ 2 

 
Zasiłek mo�e  by� przyznany w szczególno�ci na : 
1) podj�cie działalno�ci gospodarczej; 
2) pokrycia kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, je�li  wła�ciwy urz�d 

pracy nie  mo�e  skierowa� osoby na przeszkolenie lub przekwalifikowanie a  jednostka 
szkol�ca  zobowi��e si�  do  przygotowania zawodowego  �wiadczeniobiorcy                             
w okre�lonym czasie   nie dłu�szym ni� 6 miesi�cy , za� przygotowanie/ przeszkolenie   
rokuje popraw�  sytuacji bytowej �wiadczeniobiorcy; 

3) pokrycia kaucji na u�yczenie przedmiotów i urz�dze�  ułatwiaj�cych niepełnosprawnym 
funkcjonowanie w �rodowisku i podj�cie pracy zarobkowej; 

4) udzielenie pomocy w spłacie cało�ci lub cz��ci  odsetek zaciagnietych w bankach, 
kredytów na podj�cie działalno�ic gospodarczej;  

5) udzielenie  pomocy w spłacie  zaległo�ci podatkowych , zaległo�ci z tytulu składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz zaległo�ci z tytułu innych nale�no�ci  
publicznoprawnych zwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz� prowadzon� przez 
�wiadczeniobiorc�; 

6) pokrycie 6 miesi�cznego czynszu za wynajem pomieszcze� przeznaczonych pod 
działalno�� gospodarcz�; 

7) udzielenie pomocy  na opłaty  zwi�zane z rejestracj� działalno�ci gospodarczej; 
 

 



 
§ 3 

 
1. Osoba lub rodzina ubiegaj�ca si�  o przyznanie zasiłku  składa w O�rodku Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu  wniosek,  w którym wskazuje  przyczyny ubiegania si�                     
o zasiłek oraz  planowane przeznaczenie  otrzymanej kwoty . 

2. Do wniosku  doł�cza si� : 
a) o�wiadczenie  o stanie majatkowym; 
b) szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan  niezb�dnych kosztów; 
c) o�wiadczenie, �e wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na  ekonomiczne 

usamodzielnienie  w jakiejkolwiek innej  formie  z innego �ródła; 
d) zobowi�zanie do spłaty  przyznanej kwoty zasiłku. 
 
      § 4 
 
1. Przyznanie zasiłku  nast�puje w drodze  decyzji administracyjnej, okre�lajacej wysoko��                

i przeznaczenie  przyznanego zasiłku oraz warunki zwrotu.  
2. Wysoko��  zasiłku na osob� lub rodzin� nie mo�e przekracza� dwudziestokrotno�ci  

minimalnego wynagrodzenia za prac�. 
3. Zasiłek  mo�e by� przyznany je�li okoliczno�ci  sprawy  i przedło�one przez  osob� 

zainteresowan� propozycje działania rokuj�, �e pomoc  b�dzie wykorzystana zgodnie                  
z przeznaczeniem i doprowadzi  do ekonomicznego  usamodzielnienia si� wnioskodawcy. 

 
§ 5 
 

1. O�rodek  Pomocy Społecznej  kontroluje  wykorzystanie zasiłku.  
2. Zasiłek  podlega natychmiastowemu zwrotowi w cało�ci lub cz��ci w razie wykorzystania  

go niezgodnie z przeznaczeniem.  
3.  Zwrot  nast�puje w razie  zaprzestania  prowadzonej podj�tej działalno�ci w ci�gu 18 

miesi�cy od dnia  przyznania zasiłku, ust. 2 stosuje si�  odpowiednio.  
 

§ 6 
 
1. Zasiłek  podlega zwrotowi w cało�ci je�li dochód  na osob� w rodzinie, w okresie spłaty   
tego zasiłku , przekracza kwot� kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 pkt 1.  
2. Zwrot  nast�puje  w 18 równych  miesi�cznych ratach , spłata  rozpoczyna si�  po upływie 
6 miesi�cy   od  przyznania zasiłku.  
      § 7 
 
Wykonanie uchwały  powierza si�  Dyrektorowi O�rodka Pomocy Społecznej                                   
w Sandomierzu.  
 
      § 8 
 
Uchwała wchodzi w �ycie  po upływie 14 dni od  dnia opublikowania w Dzienniku 
Urz�dowym  Województwa �wi�tokrzyskiego.  
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta  

Janusz Sochacki 


