
UCHWAŁA NR LXIII/1744/2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%”
na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu

m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni
i likwidują piec na paliwo stałe 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 i 1985) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się  Pilotażowy  program osłonowy „Zielone wsparcie  do 100%”
na dofinansowanie  wkładu  własnego  dla  osób,  które  uzyskały  ze  środków  budżetu  m.st.
Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują
piec na paliwo stałe, zwany dalej „Programem”. 

2. Program kierowany jest do mieszkańców m.st. Warszawy, którzy:
1) w roku 2018 lub 2019 zawarli umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację

inwestycji  wskazanej  w  ust.  1  na  podstawie  uchwały  nr  XXXVIII/975/2016  Rady  m.st.
Warszawy  z  dnia  15  grudnia  2016  r.  w  sprawie  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej; 

2)  ze  względu  na  niskie  dochody  nie  są  w  stanie  samodzielnie  pokryć  wkładu
własnego w wysokości minimum 25% kosztów inwestycji.

§ 2. W rozumieniu Programu przez:
1) „rodzinę wielodzietną” należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832);
2) „osobę  niepełnosprawną”  należy  rozumieć  osobę  posiadającą  ważne  orzeczenie

wydane przez:
a) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
b) Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
c) następujące organy orzecznicze (przed dniem 1 stycznia 1998 r.): 

 Komisję  do  spraw Inwalidztwa  i  Zatrudnienia  (KIZ),  Ministerstwo  Obrony
Narodowej  (MON),  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
(MSWiA) – orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grupy inwalidów,

 Kasę Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego (KRUS) – orzeczenie  o stałej
albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

§ 3. 1. Program  jest  realizowany  przez  m.st.  Warszawę,  zwane  dalej  „Miastem”
do 31 grudnia 2019 roku. 

2. Miasto kieruje się we wszystkich działaniach dążeniem do:
1) wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej działających na

rzecz poprawy jakości swojego życia i rodziny;
2) przeciwdziałania pogarszaniu się sytuacji bytowej mieszkańców Miasta; 
3) zwiększenia dostępności dotacji  na realizację inwestycji polegającej na modernizacji

kotłowni;



3) zapewnienia lepszych warunków życia mieszkańcom Miasta dzięki poprawie jakości
powietrza. 

§ 4. 1. Miasto realizuje cele, o których mowa w § 3 ust. 2, poprzez przyznawanie
zasiłku celowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2017 r. poz. 1769 i 1985) z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację
inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni.

2.  Miasto przyznając pomoc, o której mowa w ust. 1, uwzględni w szczególności
sytuację osób niepełnosprawnych, rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna oraz
rodzin wielodzietnych.

§ 5. Wysokość  pomocy  ustalana  będzie  z  uwzględnieniem  w  szczególności
dochodów osób ubiegających się o zasiłek celowy oraz sytuacji rodzinnej. 

        
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 7. 1. Uchwała  podlega  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
m.st. Warszawy oraz  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  m.st.  Warszawy
i ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

( - )
Ewa Malinowska-Grupińska


	UCHWAŁA NR LXIII/1744/2018
	RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

