
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/353/2021 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego, pozwalającego na obniżenie zobowiązań 
związanych z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021 -2024” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust.2, art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program osłonowy, pozwalający na obniżenie zobowiązań związanych 
z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021 -2024” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/302/2020Rady Gminy Michałowice dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w roku 2021”. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice 
 
 

Beata Rycerska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 3980



„Gminny program osłonowy, pozwalający na obniżenie zobowiązań związanych z kosztami

mieszkaniowymi na lata 2021 – 2024”

§1

Celem programu jest wsparcie mieszkańców, dla których ponoszenie kosztów mieszkaniowych

stanowi nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową.

§ 2

Program skierowany jest do mieszkańców posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice,

którzy:

1) są osobami powyżej 60 roku życia,

2) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o pomocy

społecznej,

3) są osobami wobec których orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji,

4) są osobami poniżej 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

§ 3

1. Program realizowany jest poprzez pomoc finansową w formie zasiłku celowego, o którym

mowa w ustawie o pomocy społecznej.

2. Pomoc może być przyznana na opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu
wykorzystywanego do celów mieszkaniowych oraz nieruchomości na której się on znajduje w
szczególności na: czynsz, energię, gaz, wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych,
ubezpieczenie, podatki.

§ 4

O pomoc ubiegać się mogą osoby i rodziny, których dochód nie przekracza:

1) 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

w przypadku gospodarstw domowych osób, o których mowa w § 2 pkt.1;

2) 500% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

w przypadku gospodarstw domowych osób, o których mowa w § 2 pkt.2-4.

§ 5

1. Pomoc finansową w ramach programu przyznaje się na częściowe pokrycie kosztów

mieszkaniowych wskazanych przez wnioskodawcę, w wysokości:

1) 160 zł w roku kalendarzowym na każdą osobę, o której mowa w § 2 pkt.1;

2) 260 zł w roku kalendarzowym na każdą osobę, o której mowa w § 2 pkt.2-4.

2. Wysokość przyznawanego zasiłku celowego ustalana jest w oparciu o liczbę osób w rodzinie, o

których mowa w § 2 oraz kwot, o których mowa w ust.1 .
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3. Wypłata zasiłku następuje na rachunek bankowy podmiotu wskazanego we wniosku, na rzecz

którego wnioskodawca ma obowiązek wnieść opłatę z tytułu ponoszonych kosztów

mieszkaniowych.

4. Pomoc finansową, o której mowa w ust.1 w roku 2021 przyznaje się w wysokości 50%.

§ 6

1. Zasiłek celowy w ramach programu może być przyznany raz w roku na podstawie wniosku.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określi Wójt Gminy Michałowice.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające sytuację dochodową z miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku,

2) dokument potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji a w

przypadku dzieci do 16 roku życia potwierdzający niepełnosprawność.

§ 7

Postępowanie w sprawie zasiłku celowego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie o

pomocy społecznej.

§ 8

1. Podmiotem realizującym program jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

2. Program realizowany jest od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2024r.

3. Program realizowany jest w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata

2021-2024 w części dotyczącej wsparcia kierowanego do osób powyżej 60 roku życia.

4. Informacja z realizacji programu będzie przedstawiana Radzie Gminy w sprawozdaniu rocznym z

działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, składanym na

podstawie ustawy o pomocy społecznej.

§ 9

1. Pomoc finansowa udzielana na podstawie niniejszego programu finansowana jest z dochodów

własnych Gminy Michałowice w ramach zadań własnych gminy .

2. Pomoc w ramach programu przyznawana jest do wysokości limitu środków ustalanych

corocznie w uchwale budżetowej Gminy Michałowice.

3. Środki pieniężne stanowiące łączną kwotę na realizację programu na dany rok są ustalane

każdorazowo w uchwale budżetowej Gminy Michałowice.
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