UCHWAŁA NR BRM-0150/XXXVI/237/2005
Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w   sprawie  :   określenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 
                          na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 43 ust.10  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)   

Rada Miejska  w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu ekonomicznego usamodzielnienia osoby lub rodziny może zostać przyznana pomoc pieniężna w formie jednorazowego zasiłku celowego.

§ 2.  Wysokość zasiłku celowego o którym mowa w § 1, nie może przekraczać kwoty  
200 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Zasiłek podlega zwrotowi w całości.
2. Zwrot może mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej.

§ 4. 1. Warunki spłaty  ( wysokość rat, okres spłaty, termin rozpoczęcia spłaty) określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
	2. Zwrot udzielonej pomocy może być rozłożony na maksymalnie 10 rat, płatnych do dnia 30 każdego miesiąca.
	3. Rozpoczęcie spłaty wydatków na przyznane świadczenia musi nastąpić nie później niż 3 miesiące od daty udzielonej pomocy.
	4. Niespłacenie dwóch kolejnych rat albo przeznaczenie świadczenia na inny cel niż określony
w decyzji przyznającej pomoc powoduje, że pozostała do zwrotu kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 5. Traci moc  uchwała  Nr VII/76/97 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 4 września  1997 r. w sprawie wysokości oraz  szczegółowych zasad, trybu  przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

§ 7. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 lipca 2005 r. 

