UCHWAŁA NR XLVII.454.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem, które
w wyniku wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na ekologiczne, będą ponosić zwiększone koszty
grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508) Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Pilotażowy program wsparcia dla osób, które w wyniku wymiany źródła ciepła
z nieekologicznego na ekologiczne, będą ponosić zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą
zmianą systemu ogrzewania, zwany dalej „Programem”.
2. W wyniku realizacji Programu, mieszkańcy spełniający kryteria Programu, otrzymają jednorazowy
zasiłek celowy na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania lub wykonanie dowolnej inwestycji/ działania
proekologicznego, związanego z podniesieniem efektywności energetycznej budynku lub otoczenia budynku.
3. Program kierowany jest do mieszkańców gminy Halinów, którzy spełnią łącznie następujące przesłanki:
1) w roku 2018, 2019 lub 2020 złożą oświadczenie o zamiarze realizowania inwestycji wskazanej
w ust. 1 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie a następnie dokonają takiej
inwestycji;
2) potrzebują wsparcia ze względu na pozostawanie w rodzinie wielodzietnej i/lub niskie dochody i/lub
niepełnosprawność;
3) zobowiążą się do wykorzystania otrzymanego zasiłku celowego na pokrycie zwiększonych kosztów
ogrzewania lub wykonanie dowolnej inwestycji/ działania proekologicznego, związanego z podniesieniem
efektywności energetycznej budynku lub otoczenia budynku, a następnie przedłożą Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Halinowie dokumentację ze zrealizowanego działania.
4. Szczegółowe zasady udziału w Programie zostaną określone Zarządzeniem Burmistrza Halinowa.
§ 2. W rozumieniu Programu przez:
1) „rodzinę wielodzietną” należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.);
2) „osobę niepełnosprawną” należy rozumieć osobę posiadającą ważne orzeczenie wydane przez:
a) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
b) Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
c) następujące organy orzecznicze (przed dniem 1 stycznia 1998 r.):
- Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON),
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – orzeczenie o zaliczeniu do jednej
z grupy inwalidów,
- Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
§ 3. 1. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie w terminie
od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r. Wypłaty zasiłku celowego o którym
mowa w §1 ust. 2 będą się odbywały w roku 2019 i 2020.
2. Gmina Halinów kieruje się we wszystkich działaniach dążeniem do:
1) wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej działających na rzecz poprawy jakości
swojego życia i rodziny;

2) przeciwdziałania pogarszaniu się sytuacji bytowej mieszkańców gminy;
3) zwiększenia możliwości finansowych na dokonywanie dalszych przedsięwzięć proekologicznych;
4) zapewnienia lepszych warunków życia mieszkańcom gminy dzięki poprawie jakości powietrza.
§ 4. 1. Gmina Halinów realizuje cele, o których mowa w § 3 ust. 2, poprzez przyznawanie zasiłku
celowego wskazanego w §1 ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
2. Gmina Halinów przyznając pomoc, o której mowa w ust. 1, uwzględni w szczególności sytuację osób
niepełnosprawnych, rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna oraz rodzin wielodzietnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
- dotyczące uchwały w sprawie: przyjęcia Pilotażowego programu wsparcia dla osób zagrożonych
wykluczeniem, które w wyniku wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na ekologiczne, będą ponosić
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania.
Gmina Halinów zmaga się z istotnym problemem jakim jest zanieczyszczanie powietrza. W związku z tym,
należy dopingować mieszkańców do wymiany kotłów nieekologicznych na kotły ekologiczne.
Wobec powyższego, Gmina składa wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów na kotły przyjazne
środowisku, w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru
wniosków, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”,
wymiana urządzeń grzewczych (konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18).
Niezależnie od wyników naboru wspomnianego konkursu, kolejnym elementem mającym zachęcić
mieszkańców do inwestycji proekologicznych w swoich domach, jest ogłoszenie Pilotażowego programu
wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem, które w wyniku wymiany źródła ciepła z nieekologicznego
na ekologiczne, będą ponosić zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu
ogrzewania.
Program ten dedykowany będzie mieszkańcom gminy Halinów, którzy zdecydują się na wymianę kotła
– ze środków władnych bądź przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych. Każdy taki mieszkaniec,
spełniający dodatkowo kryterium dochodowe lub związane z występowaniem niepełnosprawności lub
wielodzietności, będzie mógł otrzymać finansowy zasiłek celowy. Będzie to jednorazowe wsparcie, którego
wysokość i szczegółowe warunki określone zostaną Zarządzeniem Burmistrza.
Przyjęcie wskazanego Pilotażowego programu, umożliwi wsparcie osób potrzebujących, będzie środkiem
skierowanym do ludzi. To dodatkowy argument który może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego
i uzyskania czystszego powietrze w gminie Halinów – wspólnego dobra mieszkańców naszej gminy.

