UCHWAŁA NR VIII/69/15
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego
na ekonomiczne usamodzielnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 i art. 43 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.163)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Spytkowicach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/69/15 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 17 września 2015 r.
Zasady określające wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie
1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zwany dalej „zasiłkiem celowym” może zostać
przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożony przez świadczeniobiorcę plan działalności rokują
przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej i doprowadzą do ekonomicznego usamodzielnienia.
2. W szczególności zasiłek celowy może zostać przyznany na:
1) podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584),
2) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania,
3) pokrycie kosztów związanych z użyczeniem, dzierżawą lub najmem przedmiotów, urządzeń lub maszyn
niezbędnych do wykonywania zawodu.
3. Zasiłek celowy przyznaje się w wysokości uzasadnionych kosztów poprzedzony analizą ekonomiczną
przedsięwzięcia, jednak nie może on przekraczać kwoty sześciokrotności kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
4. Zasiłek celowy przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:
1) podanie o przyznanie jednorazowego zasiłku celowego,
2) zaświadczenie o dochodach rodziny,
3) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie, jako osoby bezrobotnej przed
zarejestrowaniem działalności gospodarczej,
4) oświadczenia stwierdzające, że nikt z członków rodziny nie skorzystał z pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie z innego źródła,
5) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie korzystaniu z pożyczki na uruchomienie działalności
gospodarczej,
6) opis planowanego wykorzystania zasiłku celowego,
7) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, wraz z wykazem źródeł ich finansowania oraz
wskazaniem działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności dotyczących pozyskania
lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbycia ewentualnych szkoleń.
5. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przysługuje tylko raz.
6. Zasiłek celowy udzielany jest w ramach środków przeznaczonych na pomoc społeczną z budżetu Gminy.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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