
  

UCHWAŁA NR XV/122/19 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla 

mieszkańców Gminy Nowa Sól - Miasto, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu 

mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden 

z systemów ekologicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co 

następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla 

mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego 

związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych 

określonych w § 8. 

§ 2. Celem Programu, o którym mowa w§ 1 jest wsparcie mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto, którzy 

ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych. 

§ 3. Program niniejszy przyjmuje się na okres od dnia 1.10.2019r. do dnia 31.12.2026r. 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.); 

2) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 

o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1182 ze zm.) a także część 

mieszkalną domu jednorodzinnego; 

3) okresie grzewczym – należy przez to rozumieć okres obejmujący ostatni kwartał danego roku 

kalendarzowego, zwany kwartałem A i pierwszy kwartał roku następnego, zwany kwartałem B; 

4) pomocy – należy przez to rozumieć zasiłek celowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

przyznawany z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych na dany kwartał 

w okresie grzewczym; 

5) Programie – należy przez to rozumieć Lokalny Program Osłonowy określony niniejszą uchwałą; 
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6) trwałej zmianie systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć trwałą zmianę systemu ogrzewania na 

ekologiczne źródło grzewcze takie jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne bądź polegające na podłączeniu do 

sieci ciepłowniczej; 

7) ZUM – należy przez to rozumieć Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli; 

8) MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli. 

§ 5. Pomoc udzielana w ramach Programu realizowana będzie ze środków własnych Gminy Nowa Sól  

– Miasto. 

§ 6. Dla celów przyznania pomocy – zasiłku celowego – w ramach realizacji niniejszego Programu, 

podwyższa się kwotę kryterium dochodowego, dla osoby samotnie gospodarującej do 200% kryterium 

dochodowego, o którym mowa wart. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej oraz na osobę w rodzinie do 

150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 7. Program realizowany będzie przez MOPS we współpracy z ZUM. 

Rozdział 2. 

Przesłanki uzyskania pomocy oraz jej wysokość 

§ 8. 1. Pomoc w ramach Programu może dotyczyć tylko lokalu mieszkalnego, w którym nie wcześniej niż 

od dnia wejścia w życie niniejszego Programu przeprowadzono, trwałą zmianę systemu ogrzewania 

z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, bądź polegające na podłączeniu 

do sieci ciepłowniczej. 

2. Pomoc w ramach Programu może być przyznana osobom/rodzinom: 

1) które są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawców energii służącej ogrzaniu lokalu 

mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie: umowy z dostawcą energii, umowy bądź porozumienia 

z właścicielem lokalu lub na podstawie innego tytułu zobowiązane są do regulowania opłat związanych 

z ogrzaniem lokalu mieszkalnego; 

2) które faktycznie zamieszkują w lokalu mieszkalnym, o którym mowa w ust. 1 i zamieszkiwały w nim 

także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania; 

3) których dochód, nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego dla osoby samotnie 

gospodarującej lub 150% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Przesłanki wymienione w ust. 1 i 2 muszą zostać spełnione łącznie. 

§ 9. 1. Pomoc w ramach Programu udzielana jest w zależności od sytuacji dochodowej osoby/rodziny. 

2. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% aktualnej wysokości 

kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej lub w przypadku rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 150% aktualnej 

wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej, pomoc udzielana jest w kwocie 500,00 zł raz na kwartał w okresie grzewczym. 

§ 10. 1. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe 

i każde z nich jest uprawnione do skorzystania z pomocy, pomoc przyznaje się tylko dla jednego gospodarstwa 

zamieszkującego w lokalu, które pierwsze złożyło wniosek. 

2. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, 

a tylko jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do skorzystania z pomocy, pomoc przyznawana jest tylko 

dla tego gospodarstwa. 

Rozdział 3. 

Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy 

§ 11. 1. Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w ramach Programu na: 

1) kwartał A w danym okresie grzewczym, jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją 

w terminie od dnia 1 do 31 października roku, w którym rozpoczyna się ten okres grzewczy; 
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2) kwartał B w danym okresie grzewczym jest złożenie wniosku wraz wymaganą dokumentacją w terminie 

od dnia 2 do 31 stycznia roku, w którym kończy się ten okres grzewczy. 

2. W przypadku, gdy zmiana systemu ogrzewania nastąpiła w trakcie danego kwartału w okresie 

grzewczym, wniosek o pomoc wraz z wymaganą dokumentacją winien zostać złożony w miesiącu, w którym 

dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania. W przypadku nie spełnienia tego warunku pomoc w danym 

kwartale nie przysługuje. 

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w MOPS. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej 

uchwały. 

4. Do wniosku załącza się: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego; 

2) kserokopię umowy z dostawcą energii cieplnej lub innego dokumentu potwierdzającego zobowiązanie 

do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu mieszkalnego; 

3) protokół przeprowadzonej kontroli przez ZUM w lokalu mieszkalnym zamieszkiwanym przez osobę/ 

rodzinę ubiegającą się o pomoc, potwierdzający trwałą zmianę systemu ogrzewania, w tym brak czynnych 

pieców lub kotłowni węglowych; 

4) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt 4 – 20 ustawy o pomocy społecznej potwierdzające 

wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 12. 1. Protokół sporządzony przez ZUM, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 3, winien wskazywać 

w szczególności: 

1) termin dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania; 

2) system ogrzewania, na który nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania z systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym; 

3) rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania; 

4) liczbę zlikwidowanych pieców węglowych lub kotłowni węglowych; 

5) stwierdzenie braku czynnych pieców lub kotłowni węglowych; 

6) lokalizację dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania. 

2. Podczas przeprowadzanej kontroli, na żądanie ZUM wnioskodawca zobowiązany jest okazać do wglądu 

dokumenty potwierdzające zmianę fizycznego sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego, tj. m.in. rachunek lub 

fakturę VAT dotycząca zakupu pieca, protokół odbioru i uruchomienia pieca, opinię kominiarską, lub inne 

posiadane dokumenty mające związek z trwała zmianą systemu ogrzewania. 

3. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa § 11 ust. 4 pkt 3 odbywa się: 

1) na wniosek wnioskodawcy złożony w ZUM, przed złożeniem w MOPS wniosku przez osobę/rodzinę 

ubiegającą się o pomoc w ramach Programu; 

2) na wniosek MOPS złożony w ZUM, w celu przeprowadzenia doraźnej kontroli potwierdzającej dalsze 

użytkowanie zmienionego, ekologicznego systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego. 

§ 13. 1. Udzielenie pomocy w ramach Programu następuje na dany kwartał w okresie grzewczym w drodze 

decyzji administracyjnej, określającej wysokość zasiłku celowego i sposób jego realizacji. Odmowa udzielenia 

pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Dochód rodziny ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

3. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy, rodzinnego wywiadu środowiskowego 

nie przeprowadza się. 

4. Pomoc przyznana: 

1) na kwartał A jest realizowana w terminie do końca miesiąca grudnia; 

2) na kwartał B jest realizowana w terminie do końca miesiąca marca. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 2388



5. Przyznana pomoc w ramach Programu jest realizowana poprzez dokonanie wypłaty przyznanej pomocy 

wnioskodawcy, przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 świadczeniobiorca może zostać zobowiązany w terminie do 

trzech miesięcy od wypłaty wsparcia, do przedłożenia w MOPS dokumentów potwierdzających wykorzystanie 

przyznanej pomocy zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7. Pomoc udzielona w ramach Programu podlega zwrotowi na zasadach wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej, w przypadku: 

1) ustalenia, że osoba objęta pomocą nadal ogrzewa lokal mieszkalny z wykorzystaniem paliw stałych; 

2) podania nieprawdziwych danych przez wnioskodawcę; 

3) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem. 

8. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu ustalana jest w drodze decyzji 

administracyjnej przez MOPS. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowa Sól. 

§ 15. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli 

Andrzej Petreczko
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Załącznik 

do uchwały Nr XV/122/19 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Wniosek 

o przyznanie pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu 

mieszkalnego związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: kto zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, składam niniejszy wniosek: 

1. Dane wnioskodawcy 

................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

          

(data urodzenia) 

2. Adres zamieszkania  

................................................................................................................................................................................... 

3. Adres do korespondencji  

................................................................................................................................................................................... 

(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego 

□ własność 

□ najem 

□ podnajem 

□ spółdzielcze prawo do lokalu 

□ własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 

□ inny tytuł prawny do lokalu (wpisać jaki) ............................................................................ 

5. Umowa z dostawcą energii cieplnej  

□ Tak 

□ Nie (inny tytuł zobowiązujący do ponoszenia kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego, wpisać jaki) 

……….…………………………………………………....….....…………………………………………………. 

6. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego  

................................................................................................................................................................................... 

7. Rodzaj stosowanego systemu grzewczego przed trwała zmianą systemu ogrzewania (należy zaznaczyć 

właściwe pole) 

□ ogrzewanie węglowe 

□ ogrzewanie olejowe 

□ ogrzewanie kominkowe 

8. Rodzaj stosowanego systemu grzewczego po trwałej zmianie systemu ogrzewania (należy zaznaczyć 

właściwe pole) 

□ ogrzewanie gazowe 

□ ogrzewanie elektryczne 
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□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej  

9. Liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym  

……………………................................................................................................................................................ 

10. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe: 

□ samotnie gospodarując 

□ w rodzinie (przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) 

 

Dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (w rodzinie): 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 

   

   

   

   

   

   

11. Czy trwała zmiana systemu ogrzewania zajmowanego lokalu mieszkalnego została przeprowadzona: 

1) w ramach Programu prowadzonego przez Gminę Nowa Sól – Miasto 

□ Tak  □ Nie 

2) przez ZUM w ramach zarządzanych przez niego zasobów 

□ Tak  □ Nie 

3) w ramach środków własnych 

□ Tak  □ Nie 

12. Data przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania ....................................................................... 

13. Wnioskodawca zamieszkiwał w lokalu mieszkalnym przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu 

ogrzewania 

□ Tak  □ Nie 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

............................................... 

Data i podpis wnioskodawcy 

Do wniosku należy załączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego;  

2) kserokopię umowy z dostawcą energii cieplnej lub innego dokumentu potwierdzającego zobowiązanie 

do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu mieszkalnego; 
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3) protokół przeprowadzonej kontroli przez ZUM w lokalu mieszkalnym zamieszkiwanym przez osobę/ 

rodzinę ubiegającą się o pomoc, potwierdzający trwałą zmianę systemu ogrzewania, w tym brak czynnych 

pieców lub kotłowni węglowych; 

4) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt 4 – 20 ustawy o pomocy społecznej potwierdzające 

wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art.8 ust 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej. 
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