UCHWAŁA NR XL/1027/20
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu
pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób,
które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 8 ust. 2,
art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla
osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (Dz. Urz. Woj.
Małopol. z 2015 r. poz. 4349, z 2016 r. poz. 8108, z 2018 r. poz. 708 i poz. 6602 i z 2019 poz. 4270)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 skreśla się pkt 7;
2) w § 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 200 % kryterium dochodowego,
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.”;
3) w § 6:
a) w ust. 1 po wyrazach „z zastrzeżeniem ust. 2” skreśla się wyrazy „i § 6a”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustalając wysokość pomocy uwzględnia się powierzchnię faktyczną lokalu, jednak
nie większą niż 100 m.kw.”;
4) skreśla się § 6a;
5) skreśla się § 10.
§ 2. Do postępowań wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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