
          
 
 

Uchwała  Nr XXXII.283.2016 
Rady Miejskiej w Brwinowie  

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia 
wydatków mieszkańców gminy Brwinów ponoszonych z tytułu ogrzewania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930) Rada Miejska w Brwinowie uchwala się, 
co następuje:  

 
 

§ 1. 
Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców 
gminy Brwinów ponoszonych z tytułu ogrzewania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 
 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 15 września 2016 r. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

/-/ Sławomir Rakowiecki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                   Załącznik do  
Uchwały Nr XXXII.283.2016 
Rady Miejskiej w Brwinowie  

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
 

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia 
wydatków mieszkańców gminy Brwinów z tytułu ogrzewania 

 
§1 

CEL PROGRAMU 

1. Celem programu jest: 
1) ustalenie zasad przyznawania pomocy rzeczowej adresowanej do mieszkańców gminy 

Brwinów, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej udzielanych przez 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie, ze względu na trudną sytuację 
życiową spowodowaną jedną z przesłanek wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej, w szczególności niepełnosprawności, długotrwałej choroby,  wielodzietności 
albo dla rodzin zastępczych oraz którzy są posiadaczami nieruchomości (domów, mieszkań) 
wyposażonych w tradycyjne piece grzewcze - zwanych dalej osobami uprawnionymi, oraz  

2) propagowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie technik grzewczych. 
2. Pomoc rzeczowa w rozumieniu niniejszego programu osłonowego polega na: 

1) przekazaniu przez Gminę Brwinów osobom uprawnionym na własność palników na paliwo 
ekologiczne (pellet),  

2) zapewnieniu przez Gminę Brwinów usługi montażu nowych palników. 
 

§ 2 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

1. Pomoc rzeczowa wskazana w § 1 ust. 2 Programu, jest udzielana w ramach: 
1) zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.  
2) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które - na podstawie odrębnych porozumień - 

przekazują Gminie Brwinów palniki na pellet oraz oferują usługę ich montażu 
w domach/mieszkaniach wybranych osób uprawnionych.  

2. Ustalenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy rzeczowej na podstawie 
niniejszego programu osłonowego, następuje na podstawie zestawienia osób uprawnionych 
sporządzanego przez Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brwinowie oraz wniosku uprawnionej osoby.  

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2, zostanie sporządzone w oparciu o posiadane przez 
Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie dane o osobach 
korzystających ze świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z pomocy społecznej udzielanych 
przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie, będących w trudnej sytuacji 



życiowej, które jednocześnie są posiadaczami nieruchomości (domu/mieszkania) 
wyposażonego w tradycyjny piec grzewczy. 

4. Zestawienie będzie zawierało następujące dane: imię i nazwisko osoby uprawnionej do pomocy 
w ramach programu osłonowego, adres zamieszkania. 

5. Warunkiem skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy rzeczowej udzielanej w ramach 
niniejszego programu osłonowego jest: 
1) posiadanie i wykazanie przez osobę uprawnioną tytułu prawnego do nieruchomości, lub 

złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o byciu samoistnym posiadaczem 
nieruchomości oraz o liczbie osób zamieszkujących tę nieruchomość; 

2) znalezienie się wśród osób wskazanych w zestawieniu sporządzonym przez Dyrektora 
ŚOPS, o którym mowa w § 2 ust 2, potwierdzającym trudną sytuację życiową osoby 
uprawnionej; 

3) pisemne zobowiązanie – w protokole przekazania i montażu palnika - do należytej dbałości 
o otrzymany i zamontowany palnik na pellet i utrzymywania  go przynajmniej przez okres 5 
lat od dnia jego zamontowania, pod rygorem obowiązku zwrotu na rzecz Gminy Brwinów 
równowartości palnika i jego montażu.  

6. Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie przekaże Burmistrzowi 
Gminy Brwinów ostateczne, zweryfikowane przez siebie zestawienie osób uprawnionych, 
ubiegających się o zamontowanie palników na pellet w terminie do 14 dni licząc od dnia 
wejścia w życie niniejszego Programu. Przygotowanie przez Dyrektora Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zestawienia o którym mowa w § 2 ust. 2 i decydowanie tym 
samym o skorzystaniu z pomocy w ramach programu przez osobę uprawnioną może się 
odbywać bez konieczności uprzedniego przeprowadzania wywiadu środowiskowego i nie 
wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

7. Na podstawie otrzymanego ostatecznego zestawienia osób ubiegających się o udzielenie 
pomocy rzeczowej w ramach niniejszego programu osłonowego, nastąpi przekazanie i montaż 
palników w domach/mieszkaniach uprawnionych.   

 
§ 3 

PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM  
ORAZ OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu Osłonowego oraz kontrolę wywiązywania 
się przez osoby uprawnione z obowiązków wskazanych w § 2 ust. 5 pkt. 3), jest Burmistrz 
Gminy Brwinów. 

2. Informacja o realizacji programu osłonowego zostanie przygotowana przez Burmistrza Gminy 
Brwinów i przekazana do wiadomości Radzie Miejskiej w Brwinowie do dnia 30 września  
2017 r.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

/-/ Sławomir Rakowiecki 
 
 
 


