UCHWAŁA NR VII/91/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Osłonowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Ustanawia się Lokalny Program Osłonowy (zwany dalej Programem) w zakresie zmniejszenia wydatków
mieszkańców Gminy Mikołów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu przyłączenia
nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Program będzie realizowany do końca 2015 roku i na jego realizację przeznacza się kwoty określone
w uchwałach budżetowych Gminy Mikołów.
§ 3. Wykonanie uchwały wraz z podaniem do publicznej wiadomości powierza się Burmistrzowi Miasta
Mikołów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/91/2015
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Lokalny Program Osłonowy
§ 1. 1. Celem Programu jest osłona osób przed nadmiernymi obciążeniami finansowymi oraz ustalenie zasad
przyznawania pomocy finansowej.
2. Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Mikołów:
a) spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
b) osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej,
c) osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.
§ 2. Pomoc finansowa jest udzielana w formie zasiłków celowych w wysokości 100% kosztów wykonania
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla każdej nieruchomości zamieszkałej, nie więcej niż 15.000 zł brutto.
§ 3. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego bezzwrotnego osobom, których dochód:
a) nie przekracza 300% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt
1 ustawy o pomocy społecznej,
b) w przypadku rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy
o pomocy społecznej.
§ 4. Prawo do ubiegania się o pomoc finansową w ramach niniejszego Programu przysługuje osobom
posiadającym tytuł prawny do zamieszkałej nieruchomości bądź korzystającym z zamieszkałej nieruchomości
o nieustalonym stanie prawnym, jeżeli zamieszkała nieruchomość ta nie jest podłączona do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.
§ 5. Udzielenie pomocy realizowane będzie poprzez sfinansowanie kosztów wykonania przyłącza kanalizacji
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zrealizowanego przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 6. 1. Przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego.
2. Do wniosku, złożonego wg wzoru określonego w załączniku do Programu, należy dołączyć:
1) warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego/obiektu,
2) kopię dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości bądź potwierdzających fakt nieuregulowania
stanu prawnego nieruchomości,
3) oświadczenie, o prawie dysponowania nieruchomością na potrzeby realizacji robót przyłączeniowych,
4) inne dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie przy ulicy
Kolejowej 2.
4. Pomoc finansowa będzie przyznawana do wyczerpania środków przewidzianych w uchwale budżetowej do
wykorzystania w danym roku.
§ 7. Ustalenie uprawnień do otrzymania pomocy finansowej w ramach Programu, odbywać się będzie zgodnie
z wymogami określonymi w przepisach ustawy o pomocy społecznej.
§ 8. Podmiotem realizującym program oraz odpowiedzialnym za wyłonienie wykonawcy w drodze
postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, który będzie wykonywał
przyłącza, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/91/2015
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 31 marca 2015 r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W ZAKRESIE POKRYCIA KOSZTÓW BUDOWY
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
Wnioskodawca .............................................................................................................................
(imię i nazwisko)
PESEL……………………………………………
……………………………………………………
(tel. do kontaktu)
Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………………….
Tytuł prawny do zajmowanego lokalu/nieruchomości
o Własność
o Najem
o Dzierżawa
o Inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu/nieruchomości
o Lokal/nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Budynek usytuowany jest na działce nr ….....................
w Mikołowie przy ul. …………………………………………………………………………
Oświadczenie:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie moich danych
osobowych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
………………………….., dnia ...........……

………………………………….

(podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na potrzeby budowy przyłącza,
- warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego /obiektu.
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