
Projekt 

nr korespondencji w SOD ......................... 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania zasiłku celowego na dofinansowanie do zwiększonych 
kosztów ogrzewania odpowiednio do: 

1) 550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2) 500% w przypadku kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy, w drodze 
uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

Program „Czyste powietrze” wraz z programem dotacji celowych do zmiany ogrzewania z budżetu 
Miasta Gliwice (zgodnie z Uchwałą nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. 
z późn. zm.) umożliwia uzyskanie dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania mieszkania na 
proekologiczny. Celem programu jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości – walka ze smogiem 
poprzez redukcję przestarzałych pieców i kotłów oraz ocieplenie budynków. 

Możliwość otrzymania dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania ma na celu wsparcie 
mieszkańców przy podejmowaniu działań proekologicznych. Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na 
gazowe, elektryczne lub inne ekologiczne może powodować zwiększenie obciążenia finansowego 
beneficjentów, ponieważ koszty ogrzewania mieszkania po zmianie systemu są wyższe niż koszty 
ogrzewania węglem. 

W tym celu opracowano „Gliwicki program osłonowy w zakresie udzielenia pomocy osobom, które 
ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”, w ramach którego będzie realizowane dofinansowanie. 

Podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania do zwiększonych 
kosztów ogrzewania pozwoli na objęcie wsparciem szerszej grupy niż beneficjenci pomocy społecznej, 
co umożliwi zwiększenie skali ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
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