ZARZĄDZENIE NR 172.2019
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad udziału w Pilotażowym programie 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. 17 ust. 1 pkt 5 i art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 Uchwały 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
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady udziału w Pilotażowym programie 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 wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego
Programu, który to zasiłek będzie przeznaczony na wsparcie efektywności energetycznej
budynków, w których zamontowane zostały wymienione kotły.
§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) osobie niepełnosprawnej - należy przez to 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 grup inwalidów,
 Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej
albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
2) pomocy (P) – należy przez to rozumieć zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy
(dalej: zasiłek), o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) z przeznaczeniem
na dofinansowanie działania polegającego na zwiększeniu efektywności
energetycznej budynku, w którym zmodernizowana została kotłownia i zlikwidowany
został piec na paliwo stałe (węgiel, drewno lub ekogroszek);
3) Programie – należy przez to rozumieć Pilotażowy program osłonowy (Załącznik do
niniejszego Zarządzenia) przewidujący wsparcie dla osób, które zmodernizowały
kotłownię i zlikwidowały piec na paliwo stałe (węgiel drewno lub ekogroszek) oraz
spełniają warunki określone w niniejszym Zarządzeniu.
4) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1390 z późn. zm.);

5) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe dla
osoby samotnie gospodarującej oraz na osobę w rodzinie, określone w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
6) MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie
§ 3. 1. MOPS przyjmuje od mieszkańców zamierzających wziąć udział w
Programie, oświadczenia o zamiarze realizowania wzięcia udziału w Programie.
2. Wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o zasiłek
celowy dostarczy do siedziby MOPS dokumenty potwierdzające uprawnienia do wzięcia
udziału w projekcie:
1) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt 4,7,8,11,17,18 i 19 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub
rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 tej ustawy (jeśli dotyczy);
2) Kartę Dużej Rodziny (jeśli dotyczy);
3) dokument potwierdzający niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka rodziny
wnioskodawcy – orzeczenie wydane przez organy wskazane w § 2 pkt. 1. (jeśli
dotyczy).
§ 4. Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 3., osoba ubiegająca się o zasiłek
wykonuje (na własny koszt bądź w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze
środków zewnętrznych) wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na ekologiczne, oraz
dokonuje trwałego odłączenia dotychczasowego źródła ciepła.
§ 5. 1. Po zrealizowaniu postanowień § 3. i § 4. osoba ubiegająca się o zasiłek składa
do MOPS wniosek o zasiłek celowy.
2. Wnioski od osób uprawnionych do ubiegania się o zasiłek celowy w ramach
Programu - przyjmowane są przez MOPS.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Wniosek należy złożyć po złożeniu oświadczenia o którym mowa w §3 ust. 1 a
przed zakończeniem inwestycji, o której mowa w § 4.
5. Wnioski należy składać do 16 grudnia 2020 r.
6. Wypłaty zasiłków będą dokonywane począwszy od roku 2020 po wcześniejszym
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej zgodnie z
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
§ 6. Do wniosku o którym mowa w §5 powinny być załączone w szczególności
następujące dokumenty:
1) Kopia złożonego w 2019 lub 2020 r. oświadczenia o zamiarze realizowania inwestycji
wskazanej w § 1. wraz z załącznikami
2) Faktura/rachunek za zrealizowanie wymiany nieekologicznego źródła ciepła
określonej w § 3.
3) Dokument potwierdzający demontaż dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła
§ 7. Wysokość pomocy ustala się w stałej wartości z uwzględnieniem kryteriów
określonych poniżej:
- w gospodarstwie domowym w którym dokonuje się inwestycji polegającej na
modernizacji kotłowni i wymianie kotła na paliwo stałe:
Spełniającym następujące kryteria uprawniające do
pomocy:
Dochodowe do 140% kryterium dochodowego
wskazanego w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość pomocy na
gospodarstwo:
500 zł.

Rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze (Karta Dużej
Rodziny)
Gospodarstwa, w których znajdują się osoby z
niepełnosprawnością

500 zł.
500 zł.

§ 8. Zasiłek przekazywany jest przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
§ 9. Wnioskodawca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy faktury za
zrealizowanie inwestycji o której mowa w § 4, składa jej kopię w ośrodku pomocy
społecznej.
§ 10. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jeden zasiłek w ramach Programu.
§ 11. Zasiłki przydzielane są w formie decyzji administracyjnej.
§ 12. Szczegółowe zasady ubiegania się o zasiłek określa załącznik Nr 1 do
Zarządzenia.
§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi MOPS.
§ 14. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Halinowa, na stronie internetowej gminy Halinów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 172.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 10.12.2019 r.
Szczegółowe zasady ubiegania się o zasiłek
§ 1. Postanowienia ogólne
Zasiłek może być przyznany mieszkańcom gminy Halinów posiadającym budynek
mieszkalny bądź lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na terenie gminy Halinów
przy spełnieniu następujących warunków:
1. Posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której planowane jest wykonanie
modernizacji kotłowni i wymiany nieekologicznego źródła ciepła.
2. Wnioskodawcą może być jedynie osoba fizyczna zameldowana na terenie gminy
Halinów, osoby występujące w imieniu wnioskodawcy zobowiązane są przedstawić
stosowne pełnomocnictwo.
3. Likwidacji tradycyjnego kotła rusztowego opalanego paliwem stałym w istniejącym
budynku mieszkalnym (wnioskodawca zlikwiduje dotychczasowe urządzenie grzewcze,
co najmniej przez jego trwałe odcięcie od sieci centralnego ogrzewania i wyniesienie z
kotłowni/pomieszczenia).
4. Wymienione urządzenie grzewcze musi być głównym źródłem ciepła.
5. Nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła
ciepła, włączone w instalację c.o. jak np. kocioł węglowy wraz z gazowym, kocioł
węglowy wraz z olejowym, wymiennik ciepła i kocioł, dopuszcza się stosowanie źródeł
pomocniczych np. dogrzewanie za pomocą kominka, energii elektrycznej.
6. Po likwidacji starego źródła ciepła zamontowane zostanie ekologiczne źródło ciepła.
(dopuszcza się wyłącznie kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno, kocioł gazowy,
kocioł gazowy z zasobnikiem, kocioł olejowy, kocioł elektryczny).
§ 2. 1. O otrzymanie specjalnego zasiłku celowego wnioskują osoby, spełniają co najmniej
jedno z podanych niżej kryteriów:
1) Kryterium dochodowe – dochód na osobę w gospodarstwie nie przekracza
wysokości 140% wysokości określonej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
2) Rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze w rozumieniu Ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.
zm.) oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).
3) Występowania w gospodarstwie domowym osoby z niepełnosprawnością, w
rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.
zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 z
późn. zm.).
§ 3. Wysokość zasiłku
Po spełnieniu warunków określonych w § 1. oraz warunków określonych w § 2., na
inwestycję w roboty/zakup związany ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku
lub pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych, można uzyskać jednorazowe wsparcie w
wysokości 500 zł.
§ 4. Opis postępowania o przyznanie zasiłku:
1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie specjalnego zasiłku celowego jest:

a) złożenie w siedzibie MOPS oświadczenia o zamiarze realizowania inwestycji
wskazanej w § 1 ust. 3 i 6.
b) złożenie wniosku o udzielenie specjalnego zasiłku celowego po zrealizowaniu
inwestycji wskazanej w § 1 ust. 3 i 6.
2. Oświadczenie składane jest przez osoby spełniające warunki określone w §1 ust. 1 i 2 oraz
§ 2 niniejszych Ogólnych zasad ubiegania się o zasiłek.
3. Zgodność wykonania inwestycji z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami może
zostać stwierdzona w trakcie oględzin.
4. Przyznanie specjalnego zasiłku celowego następuje decyzją Kierownika MOPS.
5. Po złożeniu oświadczenia wskazanego w ust. 1 oraz wykonaniu wymiany nieekologicznego
źródła ciepła na ekologiczne wskazane w § 1 ust. 6. przy jednoczesnym zlikwidowaniu
dotychczasowego źródła ciepła, należy złożyć wniosek o udzielenie specjalnego zasiłku
celowego.
6. Wniosek o udzielenie specjalnego zasiłku celowego, składany do MOPS w Halinowie na
formularzu dołączonym do Zarządzenia, musi zawierać następujące załączniki:
1). oryginał faktury VAT za zakup urządzenia wraz z kserokopią; faktura powinna
wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę
2). oryginał faktury VAT za montaż urządzenia wraz z kserokopią; faktura powinna
wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę .
3). W przypadku wymiany kotła przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych gdzie
wnioskodawcą była Gmina Halinów, należy zamiast dokumentów opisanych w punkcie 1)
i 2) przedłożyć do MOPS kserokopię umowy Gminy Halinów z mieszkańcem wskazującą
na udział w takim projekcie ;
4). Dokument potwierdzający demontaż istniejącego źródła ciepła (potwierdzony przez firmę
dokonującą demontażu lub przyjmującą stare źródło ciepła do utylizacji
7. Wnioski przyznanie specjalnego zasiłku celowego przyjmowane będą do dnia 16 grudnia
danego roku kalendarzowego lub do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie
miasta w danym roku na ten cel. Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków
zostanie podana do publicznej wiadomości na internetowej stronie gminy Halinów oraz na
stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.
8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji o przyznaniu specjalnego
zasiłku celowego.
9. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 30 dni od
dnia jego złożenia.
10. O wyniku rozpatrzenia wniosku i dalszej procedurze związanej z przekazaniem zasiłku
celowego wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną.
11. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych lub/i merytorycznych podlega odrzuceniu,
o którym to fakcie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Na decyzję w
sprawie przyznania lub odmowy przyznania zasiłku przysługuje odwołanie.
§ 5 obowiązki mieszkańca po otrzymaniu zasiłku
1. Pomoc celowa udzielana jest wyłącznie na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania
bądź realizację przedsięwzięć proekologicznych i wspierających działalność zmierzającą
do poprawy efektywności energetycznej.
2. Mieszkaniec, który uzyska pomoc celową, jest zobowiązany do wydatkowania
otrzymanych środków na działalność wskazaną w ust.1.
3. Działalność wskazana w ust. 1 może polegać np. na zakupie energooszczędnego
oświetlenia, dokonaniu termomodernizacji budynku, zakupie paliwa do wymienionego
kotła, lub innej działalności określonej przez mieszkańca i zaakceptowanej przez
kierownika MOPS w Halinowie.

4. Zgodność wykonania działań proekologicznych z przedłożonym przez wnioskodawcę
oświadczeniem (i dokumentacją fotograficzną – jeśli dotyczy) może zostać stwierdzona w
trakcie oględzin.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

