Uchwała Nr XLIX/560/05
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 8 wrze nia 2005 r.
w sprawie okre lania wysoko ci oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
a tak e zasad zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy społecznej
b d cych w zakresie zada własnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w
zwi zku z art.43 ust. 10, art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

Rada Gminy w Kobierzycach uchwala, co nast puje:
Rozdział I. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie.

§1.1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie mo e by przyznany w
szczególno ci na :
a) podj cie działalno ci gospodarczej,
b) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, je eli
przekwalifikowanie spowoduje popraw jego sytuacji zawodowej,
c) pokrycie kaucji na u yczenie przedmiotów i urz dze ułatwiaj cych
niepełnosprawnym podj cie pracy zarobkowej.
2. wiadczenie pieni ne mo e by przyznane, je eli okoliczno ci sprawy i
przedło one przez ubiegaj cego si propozycje działalno ci wskazuj , e pomoc
b dzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
3. Przyznanie wiadczenia pieni nego i jego wysoko zale ne s od
warunków bytowych zainteresowanego, rodzaju proponowanego
przedsi wzi cia oraz posiadanych rodków, z zastrze eniem ust. 4.
4. wiadczenie pieni ne, o którym mowa w ust. 3 mo e zosta przyznane do
wysoko ci 10 – krotno ci minimalnego wynagrodzenia za prac , okre lonego
przepisami ogólnymi.
§2.1. Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie podlega zwrotowi w cało ci

2. Jego zwrot nast puje w 20 miesi cznych ratach po upływie 6 miesi cy od
otrzymania zasiłku.
§3. Nie dokonanie zwrotu wiadczenia pieni nego w terminie okre lonym w
decyzji lub zwłoka w terminie spłaty dwóch kolejnych rat powoduje
natychmiastow wymagalno kwoty podlegaj cej zwrotowi.
§ 4.1. W przypadku wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem, zasiłek
podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wypłaty wiadczenia.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje si tak e w przypadku przerwania lub rezygnacji
z zdeklarowanej działalno ci gospodarczej, w ci gu roku od daty przyznania
zasiłku.
Rozdział II. Zasady zwrotu wydatków na zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznane pod warunkiem zwrotu oraz na pomoc rzeczow .
§ 5. 1. Kwota zasiłku przewidziana do zwrotu mo e zosta rozło ona na raty,
nie wi cej jednak ni dziesi rat, poczynaj c od miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym zasiłek zwrotny został przyznany. Przy okre laniu
wysoko ci i terminu rat uwzgl dnia si sytuacj materialno – bytow
wiadczeniobiorcy.
2. W przypadkach szczególnych, na wniosek wiadczeniobiorcy lub pracownika
socjalnego, po przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego, wysoko rat i
termin ich spłaty mog zosta zmienione.
§ 6. Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczow , zasiłki
okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, okre la tabela nr 1.
Tab. 1. Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczow , zasiłki
okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Dochód na osob wg kryterium z art. 8 ustawy o Wysoko odpłatno ci liczona w % od
pomocy społecznej w %
poniesionych kosztów
Do 100
bezpłatnie
Powy ej 100 – 130

30

Powy ej 130 – 150

60

Powy ej 150 – 200

80

Powy ej 200

100

Rozdział III. Zasady zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłków.

§ 7.1. wiadczenie w formie posiłku jest odpłatne.
2. Odpłatno za posiłek przyznany:
a) osobie dorosłej nie b d cej uczniem szkoły, ustala si w zale no ci od
wyst puj cego dochodu tej osoby lub dochodu na osob w rodzinie, wg
zasad okre lonych w tabeli nr 2.
Tab. 2. Zasady odpłatno ci za posiłek dla osób dorosłych

Dochód na osob wg kryterium z
art. 8 ustawy o pomocy społecznej
w%

Wysoko

zwrotu w % ustalona od wysoko ci kosztu posiłku

nieodpłatnie

Osoba w gospodarstwie
wieloosobowym-rodzinie
nieodpłatnie

Powy ej 100 – 120

10

15

Powy ej 120 – 140

20

40

Powy ej 140 – 160

60

80

Powy ej 160 – 180

80

90

Powy ej 180

100

100

Do 100

Osoba samotnie gospodaruj ca

b) W przypadku braku mo liwo ci do ywiania osób potrzebuj cych w
stołówkach, barach, restauracjach itp., ustala si mo liwo stosowania
skierowa do sklepów na terenie gminy.
c) Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
dzieciom w wieku przedszkolnym, ustala si w zale no ci od
wyst puj cego dochodu na osob w rodzinie, który reguluje tabela nr 3.
Tab. 3. Zasady odpłatno ci za posiłek przyznany uczniom
Dochód na osob wg kryterium z art. 8 ustawy
o pomocy społecznej w %

Do 150

Wysoko zwrotu w % ustalona od
wysoko ci kosztu posiłku
nieodpłatnie

Powy ej 150 – 180

10

Powy ej 180 – 200

20

Powy ej 200 – 250

30

Powy ej 250 – 300

50

Powy ej 300

100

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/120/200 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
25.05.2000 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na do ywianie
dzieci i młodzie y w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy
Kobierzyce.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 10. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno l skiego.

