UCHWAŁA NR XII/61/15
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania
i 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 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 43 ust.10 i art. 96 ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), Rada
Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki, tryb przyznawania i zwrotu jednorazowego
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej „zasiłkiem”.
§2
Zasiłek celowy może zostać przyznany rodzinie lub osobie spełniającym kryterium dochodowe
określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz.
163 ze zm.), zwanymi dalej „osobami zainteresowanymi”.
§3
Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy rokują, że zasiłek będzie wykorzystany
zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia osoby
zainteresowanej.
§4
Wysokość zasiłku ustala się w wysokości dziesięciokrotności kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
§5
1. uchylony
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zasiłku w całości lub części niezgodnie
z przeznaczeniem albo niepodjęcia lub zaniechania działań zmierzających do
usamodzielnienia, zasiłek w trybie natychmiastowym podlega zwrotowi odpowiednio
w części lub całości.
3. uchylony
§6
Wydatki ze środków przeznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
na pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie podlegają zwrotowi
zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Kasprowicz

Uzasadnienie
W związku z otrzymanym rozstrzygnięciem nadzorczym i stwierdzeniem w całości
nieważności podjętej uchwały Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
przygotował projekt uchwały z uwzględnieniem wskazań nadzoru.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zmianami) do zadań własnych gminy należy przyznawanie
i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze. W myśl art. 43 ust. 10 w/cyt. ustawy Rada Miejska ma obowiązek określenia
w drodze uchwały wysokość oraz szczegółowe warunki, tryb przyznawania i zwrot zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnianie.
Podjęcie niniejszej uchwały może ułatwić pewnej grupie świadczeniobiorców możliwość
ekonomicznego usamodzielnienia przyczyniając się do ich wyjścia z kręgu osób korzystających
z pomocy społecznej. W związku z zakończeniem wieloletniego (2008-2014) projektu
systemowego, w ramach którego osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej brały
udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz stażach zawodowych skutkujących
wyjściem na rynek pracy, zasadnym wydaje się zarezerwowanie w budżecie Ośrodka środków
na kontynuację działań aktywizacyjnych dla podopiecznych Ośrodka.
Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynosi 542 zł dla osoby samotnie prowadzącej
gospodarstwo domowe i 456 zł na osobę w rodzinie.
Ośrodek corocznie planuje środki w rozdziale 85214 na zasiłki celowe z przeznaczeniem
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji
materialnej. Wysokość planowanych do budżetu środków na ten cel dokonywana jest w oparciu
o analizę wydatkowanych środków w poprzednim roku budżetowym. Zasiłki celowe mogą być
przyznawane na działania zmierzające do ekonomicznego usamodzielnia osób korzystających ze
wsparcia systemu pomocy społecznej.
Obecnie w związku z zaleceniami kierowanymi do Ośrodków Pomocy Społecznej przez
Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowana została
stosowna uchwała. Finansowanie zadania wymaga zarezerwowanie środków w budżecie,
w ramach zasiłków celowych, na przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie.
Pomniejszy to środki na przyznawanie zasiłków celowych dla osób mieszczących się w kryterium
dochodowym na najpotrzebniejsze potrzeby bytowe.
Specyfika przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
(tj. rozłożenie spłaty w czasie, zwrot środków w całości lub części do budżetu gminy) spowoduje,
iż wpływ środków do budżetu z tego tytułu będzie rozłożony w czasie nawet na dwa okresy
budżetowe.
Szacowana liczba przyznawanych świadczeń w skali jednego roku budżetowego – ok. 4
osób/rodzin.

