
                                                /projekt/ 
 

Uchwała Nr ___/       /2020 
Rady Gminy Michałowice 
 z dnia         marca  2020 r. 

 
zmieniająca Uchwałę nr XIV/182/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 
roku w sprawie przyjęcia  „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. 
zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1 
W załączniku do Uchwały Nr XIV/182/2019 Rady Gminy Michałowice  z dnia 3 grudnia 
2019 roku w sprawie przyjęcia  „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku” w § 6 wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) ust.  6 i 7 otrzymuje brzmienie: 

„ 6. Dopłata udzielana jest na okresy 6 miesięczne, trwające odpowiednio od stycznia do 
czerwca i od lipca do grudnia. 
7. Nabór wniosków na pełne okresy, o których mowa w ust. 6 prowadzony jest w 
terminach odpowiednio: od  stycznia do końca lutego oraz od czerwca do końca lipca. W 
przypadku wniosków złożonych po upływie terminów określonych w zdaniu 
poprzedzającym, dopłaty udziela się od miesiąca złożenia wniosku do końca danego 
okresu.” 

2) dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 
„7a. Przyznanie dopłaty z tytułu spełniania kryterium, o którym mowa w § 4 pkt 3 na 
kolejny okres nie wymaga złożenia nowego wniosku, o ile kryterium jest nadal spełnione.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2020 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały 

zmieniającej Uchwałę nr XIV/182/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 
roku w sprawie przyjęcia  „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”. 
 

Przedkładany projekt uchwały ma na celu zwiększenie dostępności do oferowanego w 
programie wsparcia jak również usprawnienie w realizacji programu. Zaproponowane zmiany 
precyzują: okresy na jaki będzie przyznawana dopłata, terminy naboru wniosków na pełne 
okresy jak również sposób postępowania w sytuacji złożenia wniosku poza terminem naboru. 
Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły w lutym  jak 
również umożliwi złożenie wniosku i przyznanie dopłaty z chwilą spełnienia określonych  w 
uchwale kryteriów bez konieczności oczekiwania na termin naboru wniosków na pełny okres. 
Ponadto w celu ułatwienia procesu przyznawania dopłat dla osób spełniających kryterium 
całkowitej niezdolności do pracy mając na uwadze szereg trudności tej grupy mieszkańców, 
proponuje się  odstąpienie  od konieczności złożenia wniosku na kolejny okres. Dopłata 
będzie  przyznawana na podstawie pierwszego wniosku o ile kryterium nadal będzie 
spełnione.  

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany, których celem jest zapewnienie pełniejszego 
dostępu do wsparcia oferowanego w programie.   

 


