
ZARZĄDZENIE Nr 3554/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 19.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa zmieniającej 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. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i poz. 2232) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej 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 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 

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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) 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  2017 
r. poz. 1769 i 1985) 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. Małop. z 2015 r. poz. 4349 i z 2016 r. poz. 8108) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość pomocy (P) przyznawanej na rok kalendarzowy ustala się jako iloczyn 
powierzchni faktycznej (PF) oraz wartości X odpowiadającej zastosowanemu 
systemowi ogrzewania i oblicza się według wzoru: P= PF x X, z zastrzeżeniem ust. 2 
i § 6a.”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„ § 6a. W przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego wynosi do 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, ustalając wysokość pomocy nie stosuje 
się postanowień § 6 ust. 2 i uwzględnia się powierzchnię faktyczną lokalu, jednak nie 
większą niż 100 m2.”;

3) załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2018 r.



Uzasadnienie

Gmina Miejska Kraków od 1 stycznia 2014 r. realizuje lokalny program pomocy 
społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego, mający na celu wsparcie 
mieszkańców gminy ponoszących zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą 
zmianą systemu ogrzewania z ogrzewania opartego na paliwie stałym na system 
proekologiczny. Program ten, stanowi w szczególności wypełnienie zadań wynikających z 
uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy 
stanu jakości powietrza (uchwała Nr LXXXIII/1274/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 
września 2013 r. z późn. zm.), która przewiduje m.in. przygotowanie i realizację socjalnego 
pakietu osłonowego, dla osób, które zakaz palenia węglem może dotknąć finansowo.

Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego przyznawana jest od 1 stycznia 
2014 r., początkowo w oparciu o przepisy uchwały NR XC/1354/13 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2013 r., a następnie od dnia 14 sierpnia 2015 r. na podstawie uchwały
NR XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. (z późn.zm.), 
przyjmującej Lokalny Program Osłonowy w nowym brzmieniu. Z uwagi na innowacyjność 
Programu, prowadzona na bieżąco analiza postępowań administracyjnych w sprawie 
przyznania pomocy skutkowała wprowadzaniem zmian w jego treści tak, by przepisy 
uchwały w sposób jak najbardziej pełny odzwierciedlały cel Programu, a pomoc była jak 
najadekwatniej adresowana (w szczególności, w 2015 roku doprecyzowano przepisy 
określające przesłanki uprawniające do otrzymania pomocy, podwyższono pierwotnie 
przyjęte kryteria dochodowe, jak również odpowiednio zwiększono określoną w załączniku nr 
1 do uchwały kwotę różnicy pomiędzy kosztami ogrzewania 1 m2 powierzchni lokalu 
paliwem stałym, a kosztami ogrzewania lokalu jednym z systemów proekologicznych). 

Przedkładany obecnie projekt uchwały, przewiduje zmianę w obszarze wsparcia dla 
najuboższych adresatów Lokalnego Programu Osłonowego. Analiza dotychczasowej 
realizacji uchwały wskazuje że około 92 % osób które skorzystały z pomocy w ramach 
Programu
w okresie jego obowiązywania (I 2014 – X 2017) to osoby, których dochód bądź dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 200 % kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej 
(kwota ta to aktualnie odpowiednio 1 268 zł, na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
i 1 028 zł na osobę w rodzinie). Proponowana zmiana polega na odstąpieniu od uwzględniania 
w toku ustalania wysokości pomocy dla tak określonej grupy najuboższych adresatów 
Programu, przepisu § 6 ust. 2 zgodnie z którym, jeżeli faktyczna powierzchnia lokalu jest 
większa od normatywnej, obliczając wysokość pomocy uwzględnia się powierzchnię 
normatywną lokalu określoną w § 3 pkt 7 uchwały. Projekt przewiduje tym samym, 
obliczanie wysokości pomocy w odniesieniu do powierzchni faktycznej lokalu (bez 
ograniczeń wynikających z zastosowania przyjętej powierzchni normatywnej), z tym 
zastrzeżeniem,
że maksymalna uwzględniania wartość powierzchni faktycznej lokalu wynosić może 100 m2. 



Zmiana ta spowoduje urealnienie wsparcia w ponoszeniu zwiększonych kosztów grzewczych 
dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w tym dla tych, którzy do tej pory 
odkładali decyzję o przeprowadzeniu trwałej zmiany systemu ogrzewania z uwagi na obawę, 
iż osiągane przez nich dochody utrudnią bądź uniemożliwią im ponoszenie nowych kosztów 
grzewczych.

Ponadto, projekt wprowadza nowy wzór wniosku w sprawie przyznania pomocy
w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zwiększonych kosztów 
grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania. 

W toku prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przyznania pomocy,
o której mowa w uchwale Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r., 
celem pełnego zebrania materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie stanu faktycznego 
potrzebnego do oceny spełnienia przesłanek uprawniających do przyznania świadczenia, 
jak również do obliczenia jego wysokości, uzasadnione jest pozyskiwanie nie tylko informacji 
o ilości osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe ale także danych takich jak imię, 
nazwisko oraz numer PESEL. Dlatego też, proponuje się uzupełnienie punktu 9 wzoru 
wniosku. 

Projekt przewiduje także wprowadzenie we wzorze wniosku treści oświadczeń strony 
(str. 3 wniosku, poniżej punktu 13) – celem zapewnienia realizacji obowiązków 
informacyjnych jakie ciążą na organie administracji zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Aktualnie, oświadczenia takie strona składa na osobnym 
druku, powszechnie stosowanym w innych postępowaniach prowadzonych przez MOPS na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Ponadto, proponuje się uzupełnienie wzoru wniosku o informacje jakie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie jako administrator danych osobowych zobowiązany 
jest przekazać stronie postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (str. 3 wniosku, poniżej punktu 13 i oświadczeń strony).

Wskazane zmiany mają także na celu uproszczenie sposobu pozyskiwania 
odpowiednio danych i oświadczeń oraz przekazywania informacji - bez konieczności 
podejmowania tych czynności dopiero w toku postępowania, co w konsekwencji powinno 
sprzyjać przyśpieszeniu postępowania w sprawie. 

Pozostałe zmiany w treści wzoru wniosku mają charakter redakcyjny i porządkujący. 

Koszt realizacji Programu od początku jego obowiązywania oraz liczba gospodarstw 
domowych objętych pomocą kształtowała się następująco: w 2014 r. - 46 901 zł, a pomoc 
objęła 80 gospodarstw domowych, w 2015 r. - 282 924 zł, a pomoc objęła 312 gospodarstw 
domowych, w 2016 r. - 887 239 zł, a pomoc objęła 953 gospodarstw domowych. Szacunkowy 
koszt w 2017 r. to 1 954 700 zł, przy objęciu pomocą 1 940 gospodarstw domowych.
Szacunkowy koszt realizacji Programu przy uwzględnieniu aktualnie proponowanych zmian
w roku 2018 r. został określony w wysokości 3 678 000 zł i odpowiednio na lata: 2019 r.
w wysokości 4 242 000 zł, w 2020 r. w wysokości 4 454 100 zł, w 2021 r. w wysokości
4 454 100 zł, w 2022 r. w wysokości 4 454 100 zł. 



Kalkulacja została oparta na założeniu, że liczba gospodarstw domowych w kolejnych latach 
realizacji Programu będzie się kształtować odpowiednio: w 2018 r. - 2 750, w 2019 r. - 3 030, 
w 2020 r. - 3 030, w 2021 r. - 3 030, w 2022 r. - 3 030. 
Szacunkowy rozkład udziału zastosowanego systemu ogrzewania został określony dla 
miejskiej sieci ciepłowniczej jako 1,3 % udziału w zmienionym systemie ogrzewania
i odpowiednio dla ogrzewania gazowego 89 %, dla ogrzewania elektrycznego 9,6 %, a dla 
oleju opałowego 0,1 %.

Wskazany w § 3 projektu uchwały okres obowiązywania – od dnia 1 stycznia 2018 r. 
wynika z konieczności zapewnienia możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących 
zgodnie z jej treścią, wszystkim jej adresatom, którzy złożą wniosek w 2018 r. Proponowana 
zmiana Lokalnego Programu Osłonowego przewiduje bowiem w szczególności 
korzystniejsze, w stosunku do dotychczasowych, zasady obliczania wysokości pomocy dla 
najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, a ponieważ zgodnie z § 11 ust. 1 
uchwały zmienianej, wnioski o przyznanie pomocy na dany rok kalendarzowy można składać 
w roku, w którym ma zostać przyznana pomoc (a zatem począwszy od 1 stycznia), powyższe 
rozwiązanie zapewni równe traktowanie wszystkich osób, które będą ubiegać się o pomoc 
w roku w którym przedmiotowa zmiana wejdzie w życie. 

Przyjęcie Programu zwiększy wydatki Miasta pozostając bez wpływu na dochody 
Miasta i zatrudnienie do obsługi realizacji Programu oraz nie będzie powodować
w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.


