
UCHWAŁA NR XLVIII/400/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 r., poz. 1769)1 uchwala się, co następuje:

§ 1. W ramach 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 okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., stanowiący załącznik do  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/400/2018

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 czerwca 2018 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

„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”- tak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 183 z późn. zm.). Zadaniem pracownika socjalnego powinno być 
reagowanie na negatywne zmiany zachodzące w społeczeństwie, a co za tym idzie i w środowisku oraz 
niwelowanie lub przynajmniej łagodzenie ich skutków.

Zmiany, które wprowadzono w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez wdrożenie 
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 391 z późn. zm.) znacząco wpłynęły na wzrost obciążenia domowych budżetów rodzin 
mieszkających na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Szczególnie zaś problem ten dotyka rodzin 
wielodzietnych, dla których opłata ta wzrosła wielokrotnie.

II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Program ten docelowo powinien objąć swoim zakresem wszystkie rodziny wielodzietne zamieszkujące na 
terenie gminy Strzelce Opolskie. Wyłącznym kryterium udzielenia wsparcia finansowego na ponoszenie 
opłaty za gospodarowanie odpadami jest liczba dzieci w rodzinie, co powinno być odczuwalnym wsparciem 
dla budżetów domowych tych rodzin. Program ten wpisuje się w działania pomocowe na rzecz rodzin. 
Kontynuacja programu na kolejne lata jest uzasadniona. Ilość rodzin ,które otrzymały wsparcie w 2015 - 
207 rodzin,  w 2016 - 187 rodzin, w 2017- 193 rodziny, a w okresie od 01.01.2018 do 12.06.2018- 
168 rodzin.

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 wopłatach związanych zgospodarowaniem odpadami 
komunalnymi . 

2. Ograniczenie niepożądanych społecznie zjawisk, atakże zapobieganie ich powstawaniu. 

IV. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
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Beneficjentami programu są rodziny wielodzietne (w tym również rodziny zastępcze) spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie  zamieszkujące i gospodarujące, mające na 
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

Celem 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. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Działania programu osłonowego polegają na pełnym przejęciu przez Gminę Strzelce Opolskie wydatków 
osób uprawnionych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Pomoc ta udzielana jest ze środków 
własnych budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach zadań własnych gminy na podstawie 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Fundusze na program pochodzą ze środków własnych 
Gminy, które 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 i jest ona 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  na czas określony, obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.

IX. SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU

Pomoc finansowa w rozumieniu niniejszego programu 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 budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach zadań własnych gminy na podstawie 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Fundusze na program pochodzą ze środków własnych Gminy, które są zagwarantowane w budżecie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

X. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU

Szacunkowy koszt programu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniesie ok. 
60 000 złotych. Kwoty te mogą ulec zmianie, ponieważ są one uzależnione zarówno od ilości rodzin objętych 
programem, jak i wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XI. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU

1. Ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podejmowanie 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.

3. Realizacja zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym tj. podejmowanie innych działań z zakresu 
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych.

XII. PODSUMOWANIE
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Program ten jest konkretnym wsparciem finansowym dla rodzin wielodzietnych, których problemy bytowe 
były przedstawiane jako istotny czynnik depopulacji występującej na terenie województwa opolskiego 
i gminy Strzelce Opolskie. Przyjęcie programu jest jednym z elementów budowy przyjaznego klimatu dla 
wielodzietnej rodziny do realizacji  konsekwentnych działań wspierających rodzicielskie aspiracje 
mieszkańców, a jednocześnie winien zapobiegać i przeciwdziałać procesom depopulacji.
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