UCHWAŁA NR 233/XLII/14
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.
594 ze zmianami) oraz art. 17 ust.2, pkt. 2, art. 43 ust.1, 2, 10 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość celowego zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie się w kwocie 3 000 zł.
§ 2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie jest przyznawany jeżeli sytuacja materialna oraz
przedłożona propozycja wskazują, że udzielona pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i będzie
skutkowała poprawą sytuacji życiowej, tj. usamodzielnieniem osoby albo rodziny.
§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia, że zasiłek został wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem, podlega on
zwrotowi.
2. W przypadku zaniechania działań zmierzających do usamodzielnienia lub przerwania działalności, na którą
przyznano pomoc w ciągu 12 miesięcy od daty przyznania, zasiłek podlega natychmiastowemu zwrotowi.
3. W przypadku konieczności zwrotu świadczenia, kwotę i sposób zwrotu określa się tak , aby nie stanowiły
nadmiernego obciążenia dla zobowiązanego, a także nie niweczyły skutków udzielonej pomocy.
4. Zasiłek podlega zwrotowi na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wleniu.
5. Zwrot zasiłku następuje jednorazowo lub w miesięcznych ratach.
6. Zwrot zasiłku następuje na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, jak świadczenie
nienależnie pobrane.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń
Katarzyna Kotołowska
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