
UCHWAŁA NR LIV/436/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu 
kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2268, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej tworzy się program osłonowy „Lokalny Program 
Wsparcia Systemu Pomocy Społecznej - Wspieranie rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych 
z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
 

Gabriela Puzik 
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Załącznik do uchwały Nr LIV/436/2022 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

LOKALNY PROGRAM WSPARCIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
„Wspieranie rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych 

z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnym” 

Miejsce realizacji programu: Gmina Strzelce Opolskie  

Koordynator programu: Burmistrz Strzelec Opolskich  

Realizator programu: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 

2. Gmina Strzelce Opolskie - Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 
1079.) „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne środki, możliwości i uprawnienia”. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Pomoc społeczna 
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 
w warunkach odpowiadających godności człowieka”. 

Program „Wspieranie rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie 
odpadami komunalnym” wpisuje się w zadania pomocy społecznej, ponieważ jego celem jest zniwelowanie lub 
przynajmniej złagodzenie skutków zmian, które zostały wprowadzone w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297). Zmiany w ustawie znacząco wpłynęły na wzrost obciążenia domowych 
budżetów rodzin, z tytułu opłat za odpady komunalne. Problem ten, szczególnie zaś dotyka rodziny 
wielodzietne. 

II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Program docelowo powinien objąć swoim zakresem wszystkie rodziny wielodzietne zamieszkujące na 
terenie gminy Strzelce Opolskie. Szacuje się, że w gminie Strzelce Opolskie mieszka ponad 200 rodzin 
wielodzietnych tj. z trójką lub większą liczbą dzieci. 

Wyłącznym warunkiem udzielenia wsparcia finansowego na ponoszenie opłaty za gospodarowanie 
odpadami, jest liczba dzieci w rodzinie. Nie decyduje o tym kryterium dochodowe, co oznacza, że z pomocy 
mogą korzystać wszystkie rodziny wielodzietne. Udzielana pomoc jest odczuwalnym wsparciem dla 
budżetów domowych szczególnie dla rodzin z czwórką lub większą liczbą dzieci. 

III. CELE PROGRAMU 

Cel główny  

Wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez pomoc finansową w zakresie ponoszenia kosztów 
związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Cele szczegółowe 

1. Wsparcie finansowe rodzin wielodzietnych w ponoszonych opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

2. Ograniczenie niepożądanych społecznie zjawisk, a także zapobieganie ich powstawaniu. 

IV. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

Beneficjentami programu są rodziny wielodzietne (w tym również rodziny zastępcze) spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie  zamieszkujące i gospodarujące, mające na 
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utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje, a do 26 roku życia jeśli przypada on w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia. 

V. PARTNERZY PROGRAMU 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

2. Gmina Strzelce Opolskie – Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. 

VI . OPIS PROGRAMU 

Zadaniem programu jest wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych w związku z ponoszonymi opłatami 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomoc finansowa udzielana będzie w kwocie równej opłacie 
ponoszonej za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, 
gdy dziecko uczy się lub studiuje, a do 26 roku życia jeśli przypada on w ostatnim roku studiów, do ich 
ukończenia. 

VII. FINANSOWANIE I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

Istota programu osłonowego polega na pełnym przejęciu przez Gminę Strzelce Opolskie wydatków osób 
uprawnionych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Pomoc ta udzielana jest ze środków własnych 
Gminy Strzelce Opolskie, w ramach realizowanych zadań własnych gminy wynikających 
z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe na pomoc w tym zakresie, będą  
zagwarantowane w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby 
za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc będzie przyznawana na okres 
sześciu miesięcy. Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego programu. 

VIII. CZAS TRWANIA PROGRAMU 

Program realizowany będzie bezterminowo. 

IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU 

1. Program„Wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez pomoc finansową w zakresie ponoszenia kosztów 
związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi” jest konkretnym wsparciem finansowym dla 
rodzin wielodzietnych, których problemy bytowe są często przedstawiane jako istotny czynnik depopulacji 
występującej na terenie gminy Strzelce Opolskie ale też i województwa opolskiego. Przyjęcie programu będzie 
jednym z elementów budowy przyjaznego klimatu dla wielodzietnej rodziny, przyczyni się do realizacji  działań 
wspierających rodzicielskie aspiracje mieszkańców, i jednocześnie powinien zapobiegać oraz przeciwdziałać 
procesom depopulacji. 

2. Program powinien ograniczyć niepożądane zjawiska społeczne. 

3. Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz podejmowaniu przez osoby zagrożone, użytecznych ról 
społeczno-zawodowych w celu samodzielnego przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, jaką jest brak środków 
finansowych na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Załącznik do Lokalnego Program Wsparcia Systemu Pomocy 
Społecznej „Wspieranie rodzin wielodzietnych w ponoszeniu 

kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.”. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ PRZY WNOSZENIU OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Strzelce Opolskie, ............................................ 

1. Wnioskodawca..................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania.............................................................................................................................. 

3. Nazwa zarządcy budynku ................................................................................................................... 

4. Numer konta, na które dokonuje się opłat w związku z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi................................................................................................................................................. 

5. Kwota opłaty za osobę.......................................................................................................................... 

6. Liczba osób w rodzinie, objętych wnioskiem: 

 
L.p. 

 
Imię i nazwisko 

 
Stopień pokrewieństwa 

 
Numer pesel 

 
Nazwa i adres szkoły do której 

uczęszcza dziecko  
 

1. 
  

wnioskodawca 
  

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich moich danych 
osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1781.). 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 

……………………………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 

    

ADNOTACJE URZĘDOWE: 

Wnioskowana kwota dofinansowania w okresie od..............................do.............................. 

wynosi..................................................................................................................................... 

       

……………………………………… 

/podpis/ 

Id: 0613F9CC-D376-4448-9267-31FD546A6D4A. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik
	Zalacznik Ustęp 1
	Zalacznik Ustęp 2
	Zalacznik Ustęp 2 Cyfra rzymska I

	Zalacznik Cyfra rzymska II
	Zalacznik Cyfra rzymska III
	Zalacznik Ustęp 2 Cyfra rzymska IV
	Zalacznik Ustęp 2 Cyfra rzymska V
	Zalacznik Ustęp 2 Cyfra rzymska VII
	Zalacznik Ustęp 2 Cyfra rzymska VIII
	Zalacznik Ustęp 2 Cyfra rzymska IX

	Zalacznik Ustęp 3

	Zalacznik 1.1



