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UCHWAŁA NR XLVIII/329/18
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Wsparcia dla osób,
które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na
jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy
Szydłowiec”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wsparcia oraz ustala się wytyczne dotyczące sposobu postępowania
wobec osób ubiegających się o Wsparcie w ramach Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów
ekologicznych, wymienionych w § 6 ust. 1, w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie
Gminy Szydłowiec”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. lokalu – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny określony w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.), a także część mieszkalną domu jednorodzinnego;
2. wsparciu/pomocy– należy przez to rozumieć pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową udzielaną
osobom ubiegających się o Wsparcie w ramach Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów
ekologicznych, wymienionych w § 6 ust. 1, w ramach projektu: Wymiana urządzeń grzewczych na terenie
Gminy Szydłowiec;
3. osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę posiadającą ważne orzeczenie wydane przez:
1) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
2) Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3) następujące organy orzecznicze (przed dniem 1 stycznia 1998 r.):
a) Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON),
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidów;
b) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
4. rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.);
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5. Programie – należy przez to rozumieć lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego
Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą
systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: Wymiana urządzeń grzewczych
na terenie Gminy Szydłowiec;
6. trwałej zmianie systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć modernizację kotłowni polegającą na
trwałym demontażu starego źródła ciepła i montażu źródła ekologicznego.
§ 3. Celem Programu jest wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty
grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania w ramach projektu: „Wymiana urządzeń
grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.
§ 4. Realizację Programu ustala się do 31 grudnia 2021 roku.
§ 5. Wnioski od osób uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach Programu przyjmowane są przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
§ 6. 1. Pomoc w ramach Programu może dotyczyć tylko lokalu, w którym przeprowadzono trwałą zmianę
systemu ogrzewania w ramach projektu: Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec.Stare
źródło ciepła wymieniono na ogrzewanie za pomocą systemu ekologicznego:
1) gazowego;
2) pompę ciepła;
3) kotła na biomasę;
4) kotła zgazowującego drewno;
5) kotła elektrycznego;
6) wykorzystujących źródła energii odnawialnej;
2. Pomoc w ramach Programu może być przyznana osobom:
1) które są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawcy paliwa służącego ogrzaniu lokalu na
podstawie umowy z dostawcą paliwa lub faktur imiennych (zawierających imię, nazwisko nabywcy oraz
adres dostawy paliwa) wystawionych przez uprawnionego dostawcę za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r.,
które faktycznie zamieszkują w lokalu i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej
zmiany systemu ogrzewania;
2) których dochód nie przekracza:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 400 % kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) w przypadku rodziny 350% kryterium dochodowego (łącznego dochodu rodziny), o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
c) w przypadku osoby niepełnosprawnej samotnie gospodarującej 450% kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej;
d) w przypadku rodziny, której członkiem jest osoba niepełnosprawna, bądź w przypadku rodziny
wielodzietnej 400% kryterium dochodowego (łącznego dochodu rodziny), o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy.
3. Przesłanki wymienione w ust. 1 i 2 muszą być spełnione łącznie.
§ 7. 1. W przypadku, gdy w lokalu prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a tylko jedno
gospodarstwo jest uprawnione do skorzystania z pomocy, pomoc przyznaje się tylko gospodarstwu
uprawnionemu do otrzymania świadczenia.
2. W przypadku, gdy w lokalu prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe i każde z nich jest
uprawnione do skorzystania z pomocy, wsparcie przyznaje się odrębnie dla każdego gospodarstwa domowego.
§ 8. Wysokość pomocy ustala się z uwzględnieniem dochodu gospodarstwa domowego:
1) Dla gospodarstwa jednoosobowego:
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Wysokość pomocy [zł] przyznawanej co miesiąc przez
12 miesięcy

do 200 % kryterium dochodowego osoby 100 zł
samotnie gospodarującej
pomiędzy 200% a 300% kryterium dochodowego 80 zł
osoby samotnie gospodarującej
pomiędzy 300% a 400% kryterium dochodowego 60 zł
osoby samotnie gospodarującej
2) Dla gospodarstwa wieloosobowego:
Wysokość dochodu osoby :

Wysokość pomocy [zł] przyznawanej co miesiąc przez
12 miesięcy

do 200 % kryterium dochodowego rodziny
100 zł
pomiędzy 200% a 300% kryterium dochodowego 80 zł
rodziny
pomiędzy 300% a 400% kryterium dochodowego 60 zł
rodziny
3) Dla gospodarstwa jednoosobowego osoby niepełnosprawnej:
Wysokość dochodu osoby :

Wysokość pomocy [zł] przyznawanej co miesiąc przez
12 miesięcy

do 250 % kryterium dochodowego osoby 100 zł
samotnie gospodarującej
pomiędzy 250% a 350% kryterium dochodowego 80 zł
osoby samotnie gospodarującej
pomiędzy 350% a 450% kryterium dochodowego 60 zł
osoby samotnie gospodarującej
4) Dla gospodarstwa wieloosobowego, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna, bądź w przypadku
rodziny wielodzietnej:
Wysokość dochodu osoby :

Wysokość pomocy [zł] przyznawanej co miesiąc przez
12 miesięcy

do 250 % kryterium dochodowego osoby 100 zł
samotnie gospodarującej
pomiędzy 250% a 350% kryterium dochodowego 80 zł
osoby samotnie gospodarującej
pomiędzy 350% a 450% kryterium dochodowego 60 zł
osoby samotnie gospodarującej
§ 9. 1. Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy jest złożenie wniosku wraz
z wymaganą dokumentacją.
2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzór wniosku
stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Do wniosku załącza się:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
2) umowę z dostawcą paliwa i/lub opłaconą fakturę lub inny dokument potwierdzający uregulowanie opłat na
zakup paliwa na ogrzewanie lokalu za okres 01.01.2017 r.- 31.12.2020 r.;
3) dokument potwierdzający dokonanie trwałej zmiany systemu ogrzewania (protokół montażu/odbioru pieca
gazowego;
4) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
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§ 10. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia pomocy jest uzależnione od weryfikacji wniosku wraz
z załącznikami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
§ 11. 1. W ramach postępowania o przyznanie pomocy nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu
środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Sytuację osoby lub rodziny ustala się na podstawie wniosku i dokumentów, o których mowa
w § 9 niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Pomoc przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej, określającej wysokość pomocy
i sposób jej realizacji.
2. Pomoc jest realizowana poprzez przelew na rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o wsparcie
lub wypłatę należności w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
3. Pomoc realizowana jest przez rok począwszy od miesiąca, który następuje po miesiącu wydania decyzji
administracyjnej.
§ 13. 1. W przypadku ustalenia przez uprawniony organ, że osoba objęta pomocą, nadal ogrzewa lokal
z wykorzystaniem paliw stałych przy użyciu instalacji innych, niż te wymienione w § 6 ust. 1, pomoc podlega
zwrotowi.
2. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w decyzji
administracyjnej.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/329/18
Rady Miejskiej w Szydłowiec
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Nr:

WNIOSEK
o przyznanie zasiłku celowego
z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania
budynku/lokalu mieszkalnego

Data wpływu:

1. Informacje o wnioskodawcy
1

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

2

Nr PESEL

3

Adres
zamieszkania
wnioskodawcy

Miejscowość.................................................................Kod pocztowy........................................
Ulica...............................................................................Nr...........................................................
Imię i
nazwisko..................................................................................................................................

4

Dane kontaktowe Tel.......................................................................................................................... .................
e-mail.......................................................................................................................................

Typ gospodarstwa Proszę wskazać jedną właściwą odpowiedź (zaznaczyć X):
domowego1

5

□ - gospodarstwo

□ - gospodarstwo

□ - gospodarstwo

jednoosobowe

wieloosobowe

jednoosobowe osoby
niepełnosprawnej

□

- gospodarstwo,
którego członkiem jest
osoba niepełnosprawna
lub gospodarstwo
rodziny wielodzietnej

Liczba osób
w gospodarstwie
domowym

6

1

W przypadku gospodarstw obejmujących osoby niepełnosprawne konieczne jest załączenie dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy lub członka jego gospodarstwa domowego.
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2. Informacje dot. budynku/lokalu mieszkalnego
Proszę wskazać właściwe (zaznaczyć X):
Tytuł prawny
do budynku/lokalu □ - właściciel
□ - współwłaściciel
mieszkalnego
budynku/lokalu
budynku/lokalu

1

2

Charakter
nieruchomości

3

Rachunek
bankowy, na
który należy
przekazać zasiłek
celowy

Proszę wskazać właściwe (zaznaczyć X):
□ - lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

□ - budynek mieszkalny jednorodzinny

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:
…………………………………………………………
W przypadku braku rachunku bankowego (zaznaczyć X):
□ zasiłek celowy będę odbierać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki do wniosku (zaznaczyć X jeśli dokument załączono do wniosku):

□ dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego
□ dokumenty potwierdzające wysokość dochodu2
□ potwierdzenie zainstalowania nowego źródła ciepła - protokół odbioru / montażu nowego
źródła ciepła - kotła gazowego,

□ umowa z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do
regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu,

□ umowa z Gminą Szydłowiec na wymianę pieca węglowego w ramach projektu: „Wymiana
urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec".

2

Wymagane dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 4,7,8,11,17,18 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13
powołanej ustawy
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Inne:

□ dokument potwierdzający niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka rodziny
wnioskodawcy
……………………….
(Miejscowość, data)

…………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Dotyczy projektu uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego

Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane
z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu:
„Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

