
UCHWAŁA NR XXVII/226/13
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku 
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn.zm.) i art. 43 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013r. poz.182) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Osobie lub rodzinie może zostać przyznana pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego 
usamodzielnienia. 

§ 2. Określa się, że wysokość zasiłku nie może przekroczyć 2.000 zł. 

§ 3. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny przyznawana jest przez Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej, 
w ramach przyznanych śroków na realizację zadań własnych gminy. 

§ 4. Zasiłek może być przyznany osobom lub rodzinom kwalifikującym się do świadczeń pomocy społecznej 
według kryteriów określonych w art.7 i 8 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5. Osoby ubiegające się o zasiłek powinny przedłożyć: 

1) wniosek określający rodzaj prowadzonej działalności, 

2) plan realizacji działalności gospodarczej, z uwzględnieniem: 

a) plan realizacji działalności gospodarczej, z uwzględnieniem, 

b) źródła ich finansowania oraz pojęcia działań dotyczących pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych 
pozwoleń, odbycia szkoleń, 

c) szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów, opłat w ramach wnioskowanych środków,

3) zaświadczenia: 

a) z PUP potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, 

b) o braku zaległości wobec państwa i gminy (odpowiednio: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach 
Opolskich i Burmistrza Kolonowskiego),

4) oświadczenie o niekorzystaniu ze środków na cel określony w §1 z innych źródeł.

§ 6. 1. W razie niezrealizowania celu, na jaki został przyznany zasiłek w ciągu 6 miesięcy od jego uzyskania 
podlega on zwrotowi. 

2. Kwota podlegająca zwrotowi może być rozłożona na 18 równych miesięcznych rat.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Klimas
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