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l M-\;"§p|;_:1wie podwyiszenia kryterium dochodowego uprawniajqcego do zasilku celowego

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l iart. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. pDZ. 1372), art. 8 ust. 2 Ustawy zdnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoleczncj
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. I876 z péin. zrn.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Podwyzsza sic; krytefium dochodowe, 0 ktérym mowa w art. 8 ust. I Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
0 pomocy spolecznej, uprawniajace do przyznania zasilku celowego na dofinansowanie do zwiokszonych
kosztow ogrzewania odpowiednio do:
I) 550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej;
2) 500% w przypadku kryterium dochodowego na osob; w rodzinie.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3.Uchwa{a wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia og%oszenia wDzienniku Urzgdowym

Wojewédztwa Slqskiego.
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Uzasadnienle
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia I2 marca 2004 r. o pomocy spohzczncj rada gminy, w drodzc

uchwaiy, moze podwyzszyé kwoty uprawniajqce do zasilkdw okresowego i celowego.

Program ,,Czyste powietrze" wraz zprogramem dotaoji cclowych do zmiany Qgrzewania zbudzctu
Miasta Gliwice (zgodnie z Uchwalq nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwioe zdnia 13 paidziemika 2016 r.
zpdin. zm.) umozliwia uzyskanie. dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania mieszkania na
proekologiczny. Celem programu jest ochrona powietrza ipoprawa jego jakoéci - walka ze smogiem
poprzez redukcjo przestarzalych piecow i kotléw oraz ocieplenie budynkow.

Mozliwoéé otrzymania dofinansowania do wyrniany systemu ogrzewania ma na celu wsparcie
mioszkadcdw przy podejmowaniu dzialafi proekologicznych. Zmiana systemu ogrzewania z wgglowego na
gazowc, elektryczne lub inns ekologiczne moze powodowaé zwiokszenie obciqzenia finansowego
bcneficjentdw, poniewaz koszty ogrzewania mieszkania po zmianie systemu sq wyzsze nit koszty
ogrzewania wgglem.

W tym celu opracowano ,,Gliwicki program os{onowy wzakresic udzielenia pomocy osobom, ktdrc
ponoszg zwiokszone koszty ogrzcwania lokalu zwiqzane z trwalq zmianq systemu ogrzewania opartego na
paliwie stalym na jeden z systemow ekologicznych", w ramach ktdrego bgdzie realizowane dofinansowanie.

Podniesienie kryterium dochodowego uprawniajqcego do otrzymania dofinansowania do zwiqkszonych
kosztow ogrzewania pozwoli na objqcie wsparciem szerszej grupy niz beneficjenci pomocy spolecznej,
co umozliwi zwiokszenie skali ograniczenia emisji zanieczyszczefi do powietrza.
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