
UCHWAŁA NR XXXV/369/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców 
Gminy Krzeszowice, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu 

ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne systemy grzewcze, na lata 2022 – 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. 
poz. 713 z późn.zm), art. 8 ust.2, art 17 ust 2 pkt 4, art. 110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm), Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Przyjmuje się program osłonowy pn. „Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Gminy Krzeszowice, 
którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych na 
proekologiczne systemy grzewcze, na lata 2022- 2025”, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. 

§ 2.  

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

a) Programie – należy przez to rozumieć Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Gminy Krzeszowice, 
którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych 
na proekologiczne systemy grzewcze na lata 2022- 2025. 

b) Okresie grzewczym – należy przez to rozumieć okres grzewczy obejmujący ostatni kwartał roku zwanym 
kwartałem A i pierwszy kwartał roku, zwany kwartałem B; 

c) Proekologiczne systemy grzewcze – należy przez to rozumieć kotły gazowe, olejowe (lekki olej opałowy), 
elektryczne. 

d) Budynku – należy przez to rozumieć budynek lub lokal służący celom mieszkalnym na terenie Gminy 
Krzeszowice. 

e) Pomocy  – należy przez to rozumieć zasiłek celowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów grzewczych. 

§ 3.  

Celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gminy Krzeszowice, którzy ponoszą zwiększone koszty 
grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne systemy grzewcze. 

§ 4.  

Pomoc udzielana w ramach Programu realizowana będzie ze środków własnych Gminy Krzeszowice. 

§ 5.  

Podwyższa się do 200% kwotę kryterium dochodowego, odpowiednio dla: osoby samotnie gospodarującej 
oraz osoby gospodarującej w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm), dla celów przyznania pomocy zgodnie 
z niniejszym Programem, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie  kosztów grzewczych 
związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne systemy grzewcze, 
w ramach realizacji niniejszego Programu. 
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Rozdział 2. 
Przesłanki uzyskania pomocy oraz wysokość i zasady jej obliczania 

§ 6.  

1. Pomoc w ramach Programu może dotyczyć tylko budynku, w którym nie wcześniej niż w dniu 
01 stycznia 2017 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania na paliwa stałe i zastąpiono go 
proekologicznymi systemami, w tym również w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu Gminy 
Krzeszowice na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach na obszarze Gminy 
Krzeszowice. 

2. Pomoc w ramach Programu może być przyznana osobom samotnym lub osobom w rodzinie, które: 

a) regulują opłaty związane z ogrzewaniem budynku; 

b) faktycznie zamieszkują w budynku oraz zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej 
zmiany systemu ogrzewania; 

c) posiadają tytuł prawny do zajmowanego budynku wynikający w szczególności z prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku 
zobowiązaniowego; 

d) posiadają dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego,  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej. 

3. Przesłanki, których mowa w ust. 1 i 2 muszą być spełnione łącznie. 

§ 7.  

Wysokość udzielanej pomocy jest uzależniona od wielkości powierzchni użytkowej zajmowanego budynku 
i wynosi  15 zł (słownie: piętnaście 00/100) na każdy m2 powierzchni użytkowej na kwartał w okresie 
grzewczym, nie więcej jednak niż 1000 zł na kwartał  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  

§ 8.  

1. W przypadku, gdy w budynku prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a tylko jedno 
gospodarstwo domowe jest uprawnione do skorzystania z pomocy, pomoc przyznawana jest tylko dla tego 
gospodarstwa,  odpowiednio do zajmowanej powierzchni użytkowej. 

2. W przypadku, gdy w budynku prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe i każde z nich 
jest uprawnione do skorzystania z pomocy, pomoc przyznawana jest dla każdego tego gospodarstwa, 
odpowiednio do zajmowanej powierzchni przez każde z  uprawnionych gospodarstw 

§ 9.  

W przypadku, gdy zmiana systemu ogrzewania nastąpiła w trakcie  okresu grzewczego, w trakcie kwartału 
A lub B, pomoc w ramach Programu przysługuje od następnego kwartału w okresie grzewczym, następującego 
po kwartale, w którym dokonano wymiany systemu ogrzewania. 

Rozdział 3. 
Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy 

§ 10.  

1. Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w ramach Programu jest 
złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, w następujących terminach: 

a) Kwartał A tj. w terminie od dnia 1 września do 31 października, 

b) Kwartał B tj. w terminie od dnia 2 stycznia do 28 lutego, 

2. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu wskazanego w ust.1, pomoc nie przysługuje. 

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krzeszowicach. 

4. Do wniosku załącza się: 
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a) dokument potwierdzający tytuł prawny  do budynku; 

b) oświadczenie o faktycznym zamieszkiwaniu osoby w budynku i zamieszkiwania w nim także przed 
przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania; 

c) dokument potwierdzający dokonanie trwałej zmiany systemu ogrzewania węglowego i zastąpienie go 
proekologicznymi systemami grzewczymi w okresie, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub potwierdzenie 
dokonania w/w zmiany z Urzędu Miejskiego (o ile zmiana ogrzewania została dokonana ze 
współfinansowaniem Gminy Krzeszowice lub innych środków zewnętrznych); 

d) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b Ustawy o pomocy społecznej potwierdzające wysokość 
dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej; 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Programu. 

§ 11.  

1. Udzielnie pomocy w ramach Programu następuje odpowiednio na dany kwartał A i B w drodze decyzji 
administracyjnej określającej wysokość pomocy i sposób jej wypłaty. 

2. Odmowa udzielenia pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

3. W ramach postępowania o przyznanie pomocy nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego, 
o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. 

4. Sytuację osoby ustala się na podstawie wniosku i załączonych do niego dokumentów. 

5. Pomoc formie zasiłku celowego wypłacana jest: 

a) na kwartał A w terminie do końca grudnia.; 

b) na kwartał B w terminie do końca marca. 

6. Przyznana pomoc w ramach Programu jest wypłacana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
wnioskodawcę we wniosku. 

7. Pomoc udzielona w ramach Programu podlega zwrotowi na zasadach wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej w przypadku: 

a) ustalenia, że wnioskodawca, który otrzymał pomoc nadal stosuje system grzewczy niespełniający warunków, 
o których mowa w § 2 lit. c Programu; 

b) podania nieprawdziwych danych przez wnioskodawcę lub nie poinformowania o zmianie swojej sytuacji 
materialnej lub osobistej; 

8. Osoby i rodziny korzystające z pomocy udzielonej na podstawie Programu są obowiązane niezwłocznie 
poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej 
i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. 

9. Wysokość nienależnie pobranego zasiłku ( pomocy w ramach Programu)  oraz termin zwrotu ustala się 
w drodze decyzji administracyjnej. 

10. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy oraz w sprawie nienależnie pobranego zasiłku prowadzone 
jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. 

§ 12.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice. 
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§ 13.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Kazimierz Stryczek 
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH „LOKALNEGO PROGRAMU 
OSŁONOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE, KTÓRZY PONOSZĄ 

ZWIĘKSZONE KOSZTY GRZEWCZE ZWIĄZANE Z TRWAŁĄ ZMIANĄ SYSTEMU 
OGRZEWANIA Z PALIW STAŁYCH NA PROEKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE, 

NA LATA 2022 – 2025” 
 

 
 

 

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………….……………………………………….. 

01. Numer PESEL 
           

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Jestem:  

 
   osobą prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe* 

   osobą gospodarującą w rodzinie** 

*za osobę samotnie gospodarująca uważa się osobę prowadzącą jednoosobowe 

gospodarstwo domowe (art. 6 pkt 10 ustawy). 

**rodzina, wedle art. 6 pkt 14 ustawy, to osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 

i gospodarujące. 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/369/2021

Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 27 maja 2021 r.
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3. W skład mojego gospodarstwa domowego (rodziny**) wchodzą: 
 

a) ………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………….. 

d) ………………………………………………………………………………………………………….. 

e) ………………………………………………………………………………………………………….. 

Łączna liczba osób wchodzących w skład mojej rodziny**:…………….. 
 
4. Tytuł prawny do zajmowanego budynku: 

………………………………………………………………………………………………………………..
 

 
5. Data dokonania trwałej zmiana sytemu ogrzewania węglowego i zastąpienie go 

proekologicznymi systemami grzewczymi : ………………………….  

 

6. Rodzaj stosowanego systemu grzewczego:   
 

a) ogrzewanie gazowe  
b) ogrzewanie elektryczne  
c) ogrzewanie olejowe  
d) inne:……………………………………………………………. 

 

7. Liczba osób/rodzin zamieszkujących i prowadzących odrębne gospodarstwa 
domowe w budynku:   ……………………  

 

8. Powierzchnia użytkowa budynku, w którym przeprowadzono trwałą zmianę 
systemu grzewczego, na której prowadzone jest moje gospodarstwo domowe 
(z wyłączeniem piwnic, garażu, kotłowni  i innych pomieszczeń 
niemieszkalnych):     ……………………………………. 

 

9. Oświadczam, że dochód mojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia niniejszego wniosku stanowił kwotę ……………………………………………… 
netto* 

 
* Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez 
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:  
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;  
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 
przepisach;  
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3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt.1 nie wlicza się:  
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;  
2) zasiłku celowego;  
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie 
przepisów o systemie oświaty;  
4) wartości świadczenia w naturze; 
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;  
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 
r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);  
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;  
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.4)), oraz dodatku wychowawczego, o 
którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292);  
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 
Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459).  
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:  
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej 
działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym 
określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie 
zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu 
składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z 
działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok 
kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie 
prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;  
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.  
4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub 
rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie 
się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej 
działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w 
nich dochodów. 
5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od 
osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:  
1) przychodu;  
2) kosztów uzyskania przychodu;  
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;  
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których 
mowa w ust. 6;  
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;  
6) należnego podatku;  
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem 
pozarolniczej działalności gospodarczej.  
6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
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niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie 
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych.  
7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.  
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł 
sumuje się.  
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w 
okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego 
pięciokrotnie kwoty: 
 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej,  
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza 
się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został 
wypłacony.  
10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu 
uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.  
11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie 
świadczenia z pomocy społecznej.  

 

10. Oświadczam, że ponoszone przez moją rodzinę wydatki na koszty grzewcze 

uległy zwiększeniu  po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania z paliw 

stałych na proekologiczne systemy grzewcze.  

 

11. Oświadczam, że faktycznie zamieszkuję wraz z rodziną we wskazanym w pkt 8 

niniejszego wniosku  budynku i zamieszkiwałem w nim także przed 

przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania 

 

 

12. Pomoc w ramach Programu proszę przekazać na mój nr rachunku bankowego: 
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CZĘŚĆ II 
 

OŚWIADCZENIE 

1. Potwierdzam, że występuję z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Lokalnego 
Programu Osłonowego dla mieszkańców Gminy Krzeszowice, którzy ponoszą 
zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania  
z paliw stałych na proekologiczne systemy grzewcze, na lata 2022 – 2025” 
 

2. Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są prawdziwe. 
 

3. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
 

a. dokumentacja potwierdzająca tytuł prawny do budynku, 
b. dokumentacja potwierdzająca faktycznie zajmowaną powierzchnie użytkową 

budynku. 
c. potwierdzenie dokonania zmiany systemu grzewczego po dniu  01.01.2017r. 
d. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów mojej rodziny 
e. inne………………………………………………… 

 
 
 
 
 

----------------- --------------------------- ………………………… 
(miejscowość) (data) (podpis wnioskodawcy) 
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