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PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia .Ó.4.. 2013 *'-

w sprawie określenia zasad udzielenia osobom starszym dofinansowania do opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 2 późn. zm.) oraz art. 110 ust. 3, w związku z art.
17 ust. 1 pkt 5 oraz art. 39 ustawy 2 dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z póżn. zm.),

zarządza się, co następuje:
§1. Określa się zasady udzielenia osobom starszym dofinansowania doopłat
za gospodarowanie odpadami komunalnyrni w formie zasiłków celowych, stanowiące załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia oraz jego okresowy przegląd, aktualizację i wydanie tekstu
jednolitego powierza się dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje III Zastępca Prezydenta Miasta.
§4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr:?M "
Prezydenta Miasta Gliwice z
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1. Cel wsparcia.
C I ' ' ' ' ' - .kfófyngh '“:PtfL?č';^¿Š*:Êe"'_a "ł"_ł|eJ52YC_h zasad jest_ przyznanie dodatkowego wsparcia osobom,

y j zyciowa i materialna sprawia, ze ponoszenie pełnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie jest uzasadnione społecznie.
2. Diagnoza potrzeb.
Inicjatywa ol_‹re_ś|enia zasad uzasadnione jest diagnozą środowiska lokalnego, z której wynika
potrzeba objęcia wsparciem osob wokreslonej grupie wiekowej oraz ookreślonym stanie
materialnym, pomocą wformie dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami, wynikający ze wzrostu kosztów obsługi tego
zadania, moze stanowic znaczne obciążenie budżetu domowego osób, do których kierowane
jest wsparcie. Dlatego też wychodząc naprzeciw rozeznanym potrzebom wtym zakresie,
uznaje się za uzasadnione jego udzielenie.
3. Zakres podmiotowy.
Uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia są osoby, które łącznie spełniają następujące
warunki:
1) ukończyły 65 rok życia;
2) są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2

na osobę w gospodarstwie domowym (jako lokal mieszkalny należny rozumieć wydzieioną
trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół bezpośrednio przylegających do siebie
izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego
do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
zwyłączeniem garaży, piwnic; lokalem mieszkalnym jest również budynek mieszkalny
jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy);

3) dysponują dochodem níeprzekraczającym 300% kryterium, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769 z póżn. zm.);

4) nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, zgodnie zodpowiednimi
przepisami w tym zakresie.

4. Sposób i zakres udzielenia wsparcia.
1) Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego w formie zasiłku celowego jest złożenie
prawidłowo wypełnionego wniosku wrazzzałącznikami wsiedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach.

2) Kwotę świadczenia ustala się w wysokości:
a) dla osób segregujących odpady komunalne - 50% stawki przewidzianej dla nich

w zasadach ogólnych, sformułowanych w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Gliwice,
b) dla osób niesegregujących odpadów komunalnych - 30% stawki przewidzianej dla nich
w zasadach ogólnych sformułowanych w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Gliwice.

3) Przyznane pomoc w formie zasiłku celowego, w myśl ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z póżn. zm.), przekazywana będzie przelewem
na rachunek bankowy podmiotu, na rzecz którego osoba objęta pomocą ma obowiązek
wnieść Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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5. Podmiot udzielający wsparcia.
Przyznawanie zasiłków celowych realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej

wGIiwicach.
6. Sposób finansowania.

Wsparcie finansowane jest ze środków własnych budżetu miasta Gliwice.
7. Monitoring udzielanego wsparcia.

Informacja oreaiizacji wsparcia będzie zamíeszczana w sprawozdaniach finansowych
oraz merytorycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
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Uzasadnienie
Podjęcie zarządzenia ma na celu przyznanie dodatkowego wsparcia osobom, których sytuacja
życiowa imaterialna sprawia, że ponoszenie pełnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie jest uzasadnione społecznie.
Wsparcie obejmuje osoby po ukończeniu 65 roku życia, które utrzymują nieruchomości o dużej
powierzchni oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
W związku zfaktem, iż na terenie miasta Gliwice obowiązuje system naliczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi woparciu opowierzchnię nieruchomości,
wprowadzenie zasad dofinansowania dla osób wszczególnej sytuacji życiowej jest
uzasadnione.
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