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UCHWAŁA NR XLVIII/684/2014
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości, warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie osób i rodzin
Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 36 pkt1 lit d,
art. 43 ust. 10 oraz 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze
zmianami) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość, warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 393/XXXVII/97 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 czerwca 1997 roku
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Kierzkowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/684/2014
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Wysokość, warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
§ 1. Osobie lub rodzinie może zostać przyznana pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego
usamodzielnienia.
§ 2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny przyznawana jest przez Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej
w ramach przyznanych środków na realizację zadań własnych Gminy.
§ 3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany osobom lub rodzinom
kwalifikującym się do świadczeń pomocy społecznej według kryteriów określonych w art. 7 i 8 ustawy
o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałe bezrobocie.
§ 4. Zasiłek przyznaje się w szczególności na:
1) podjęcie działalności gospodarczej,
2) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, jeżeli jednostka szkoląca zobowiąże się
do przeprowadzenia szkolenia w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy, a przygotowanie to i jego kierunek
jest zgodny z zapotrzebowaniem na rynku pracy i rokuje na poprawę sytuacji materialnej,
3) udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy
oraz urządzeń ułatwiających pracę osobom niepełnosprawnym,
§ 5. Jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie może przekraczać wysokości
10- krotności najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w formie
decyzji administracyjnej, w której określa się cel jego przeznaczenia oraz formy zwrotu.
§ 6. Wysokość zasiłku ustala się w zależności od potrzeb osoby zainteresowanej związanych
z usamodzielnieniem ekonomicznym, w zależności od celów przeznaczenia zasiłku, a także w zależności od
sytuacji materialnej zainteresowanej osoby oraz jej rodziny.
§ 7. 1. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie zasiłku składa w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej wniosek w którym wskazuje przyczyny ubiegania się o zasiłek i planowane przeznaczenie
otrzymanej pomocy.
2. Do wniosku dołącza się:
a) oświadczenie o stanie majątkowym,
b) szczegółowy plan usamodzielnia ekonomicznego, w tym plan niezbędnych kosztów,
c) oświadczenie, że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
w jakiejkolwiek innej formie oraz z innego źródła,
d) zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku.
3. Przyznanie zasiłku poprzedza wywiad środowiskowy potwierdzający sytuację osoby lub rodziny
ubiegającej się o zasiłek.
§ 8. 1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie
o pomocy społecznej - nie więcej niż o 200 % tego kryterium - może zostać przyznany zasiłek celowy na
ekonomiczne usamodzielnienie. Zasiłek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega zwrotowi.
2. Zwrot następuje w 18 równych, miesięcznych ratach; spłata rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od
przyznania zasiłku.
§ 9. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy na bieżąco monitoruje wykorzystanie zasiłku
zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w decyzji administracyjnej.
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2. Zasiłek podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w razie wykorzystania go niezgodnie
z przeznaczeniem.

