UCHWAŁA NR XIX/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców
Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy
Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys
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Załącznik do uchwały Nr XIX/213/2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu
opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych
Rozdział 1.
Cel programu
Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do mieszkańców Gminy Choroszcz – osób, które
osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222, 1578), znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, ponoszących wydatki z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych
w lokalach mieszkalnych – zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.
Rozdział 2.
Sposób realizacji
1. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za
odbiór segregowanych odpadów komunalnych jest udzielana ze środków własnych budżetu gminy w ramach
zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), zwanej dalej „ustawą”.
2. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia poniesionych
wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych
następuje w drodze decyzji wydanej przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy, bądź inną osobę upoważnioną na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy. Wydana decyzja nie ma
charakteru decyzji administracyjnej.
3. Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych
odpadów komunalnych uprawnionymi są:
1) Osoby samotne, które łącznie spełniają następujące kryteria:
a) osiągnęły wiek emerytalny,
b) samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym, do którego posiadają tytuł prawny,
c) dysponują dochodem nieprzekraczającym
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy,

350%

kryterium

dochodowego,

o którym

mowa

d) nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów
komunalnych,
lub
2) Osoby prowadzące dwuosobowe gospodarstwo domowe, które łącznie spełniają następujące kryteria:
a) osiągnęły wiek emerytalny,
b) zamieszkują w lokalu mieszkalnym, do którego posiadają tytuł prawny,
c) dysponują dochodem, który łącznie nie przekracza 350% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy,
d) nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów
komunalnych.
4. Pomoc finansowa osobom spełniającym kryteria określone w ust. 3 pkt 1 jest przyznawana w formie
świadczenia pieniężnego zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”, w wysokości 50 % należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej z odrębnej uchwały.
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5. Pomoc finansowa osobom spełniającym kryteria określone w ust. 3 pkt 2 jest przyznawana w formie
świadczenia pieniężnego zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”, w wysokości 25 % należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej z odrębnej uchwały.
6. Świadczenie pieniężne w wysokości określonej w ust. 4 przyznaje się od kwartału złożenia wniosku na
okres trwania programu i będzie wypłacane kwartalnie pod warunkiem uregulowania należnej opłaty
wynikającej ze złożonej deklaracji.
7. Świadczenie pieniężne jest przyznawane na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego
złożony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 6 określi Burmistrz Choroszczy w formie zarządzenia.
9. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,
3) inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.
10. Wysokość dochodu ustala się na zasadach przewidzianych w ustawie.
11. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego,
w szczególności nieregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych oraz niespełnienia kryteriów
wymienionych w ust. 3 pkt 2 – 4, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne jest obowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie, pod rygorem wstrzymania świadczenia.
12. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
13. W postępowaniach dotyczących pomocy finansowej, nieuregulowanych w programu, stosuje się
przepisy ustawy.
Rozdział 3.
Realizator programu
Realizatorem programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.
Rozdział 4.
Ewaluacja i ocena
Informacja o realizacji programu będzie zamieszczana w sprawozdaniu rocznym Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy. Koordynatorem programu jest Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FF300AC7-F5A0-41A5-8631-1D4ECF6E9CF2. podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Podstawą podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Art.
17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej wskazuje na możliwość – w oparciu o rozeznane potrzeby
gminy – tworzenia i realizacji programów osłonowych.
Powyższe regulacje prawne stanowią, iż będący załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej
w Choroszczy Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy
Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych jest realizowany jako zadanie
własne gminy, tj. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust.1 lub 2 ustawy
o pomocy społecznej lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie
Dużej Rodziny.
Mając na względzie oczekiwania mieszkańców, szczególnie osób starszych, których dochody nie są
wysokie, zasadnym jest wprowadzenie dla tej grupy osób programu osłonowego w zakresie zmniejszenia
wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.
Biorąc pod uwagę fakt skierowania programu do osób, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów,
należy uznać, iż inicjatywa jest słuszna i pożądana z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej.
Realizacja programu osłonowego jest odpowiedzią na rozeznane potrzeby mieszkańców Gminy Choroszcz,
którzy ze względu na wiek i sytuację życiową potrzebują wsparcia, gdyż nie są w stanie samodzielnie
pokonać trudności życia codziennego jaką jest brak środków finansowych na regulowanie całości
należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Założenia
programu
przewidują,
aby
maksymalny
dochód,
ustalony
zgodnie
z art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, uprawniający do pomocy, wynosił 350 % kryterium dochodowego, tj.
w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 2.453,50 zł i w przypadku osoby w rodzinie kwoty
3.696,00 zł.
Pomoc finansowa realizowana będzie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Choroszczy, a źródłem finansowania programu będą środki własne gminy Choroszcz. Program osłonowy
będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
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