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UCHWAŁA NR XI/53/2015
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 10 września 2015 roku
w sprawie : przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców
Gminy Tymbark z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres IV kwartału 2015 roku
i na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy
Tymbark z tytułu opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres IV kwartału 2015 roku i na
rok 2016, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady

Zofia Jeż
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Załącznik do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 10 września 2015 r.
Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Tymbark z tytułu
opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres IV kwartału 2015 roku i na rok 2016.
§ 1. CEL PROGRAMU
1. Celem programu jest ustalenie zasad przyznawania pomocy finansowej adresowanej do mieszkańców
Gminy Tymbark, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tymbarku i spełniających kryteria dochodowe, o których jest mowa w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy
społecznej oraz prowadzących segregację wytwarzanych odpadów komunalnych - zwanych dalej osobami
uprawnionymi.
2. Pomoc finansowa w rozumieniu niniejszego programu osłonowego polega na dofinansowaniu
w wysokości 50 % wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w okresie IV
kwartału 2015 r. i w roku 2016 w formie zasiłku celowego.
§ 2. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Pomoc finansowa w zakresie przejęcia przez Gminę Tymbark wydatków o którym mowa
w § 1 ust. 2 osobom uprawnionym z tytułu opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych jest
udzielana ze środków własnych budżetu gminy Tymbark w ramach realizacji zadań własnych gminy na
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. Wysokość środków finansowych stanowiących pomoc finansową udzielaną na podstawie niniejszego
programu osłonowego jest określana w uchwale budżetowej Gminy Tymbark i realizowana z planu finansowego
określonego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.
3. Przyznanie pomocy finansowej o której mowa w § 1 ust.2 następuje na wniosek osoby zainteresowanej
składany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tymbarku.
4. Przyznanie bądź odmowa udzielenia pomocy będzie odbywała się w trybie i na zasadach określonych
w ustawie o pomocy społecznej.
5. Ustala się, że pomoc o której mowa w § 1 ust. 2 przyznawana jest osobie uprawnionej raz na kwartał.
6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku przekazuje informację do Urzędu Gminy
Tymbarku o dokonaniu opłat za osoby uprawnione na podstawie sporządzonego przez GOPS wykazu w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 3. PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM ORAZ OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY
1. Podmiotem realizującym program osłonowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku.
2. Koordynatorem programu jest Kierownik Gminnego

Ośrodka

Pomocy Społecznej w Tymbarku.

3. Informacja o realizacji programu osłonowego będzie zamieszczana w sprawozdaniach Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tymbarku i przedkładana w sprawozdaniu rocznym każdego roku za rok poprzedni.
4. Wysokość środków finansowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku, niezbędna do
realizacji programu osłonowego będzie określana na podstawie prognozy potrzeb, sporządzonej przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.
§ 4. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU
1. Ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podejmowanie przez osoby zagrożone tym zjawiskiem
działań mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej jaką jest brak środków finansowych na
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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3. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. podejmowanie zadań z zakresu
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych.
Przewodnicząca Rady

Zofia Jeż

