
Projekt

w sprawie: zmian do budżetu gminy

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

Tabela Nr 1

Lp. Dział Nazwa - Treść
 Kwota 

zwiększenia 

 Kwota 

zmniejszenia 

1. 600 Transport i łączność 6 597,48 0,00

Drogi publiczne gminne 6 597,48                             -    

w tym dochody bieżące: 6 597,48 0,00

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 6 597,48

2. 750 Administracja publiczna 375 120,00            375 120,00    

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00            375 120,00    

dochody majątkowe: 0,00 375 120,00          

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)

375 120,00           

Pozostała działalność 375 120,00                             -    

w tym dochody bieżące: 247 120,00 -                           

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

(§2057)

247 120,00

dochody majątkowe: 128 000,00 -                           

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)

128 000,00

3. 758 Różne rozliczenia 763,98 3 968 677,61

Różne rozliczenia finansowe 763,98 0,00

w tym dochody bieżące: 763,98

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 

2010)

763,98

Wpływy do rozliczenia 0,00 3 968 677,61

w tym dochody majątkowe: 0,00 3 968 677,61

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)
3 968 677,61

UCHWAŁA NR XXXII/.../22

              Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        (tj. 

Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz. 305 z późn. zm.). 

1. Zmniejsza plan dochodów budżetu na rok 2022 o łączną kwotę 3.932.162,80 zł z kwoty 61.139.683,17 zł do kwoty 

57.207.520,37 zł w tym: 

      - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2022r. 

   a) zwiększa dochody bieżące o kwotę 283.634,81 zł

§  1

   b) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 4.215.797,61 zł



4. 801 Oświata i wychowanie 4 360,00 0,00

Szkoły podstawowe             4 360,00                                -    

w tym dochody bieżące:            4 360,00                               -    
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
            1 560,00    

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)             2 800,00    

5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 793,35                             -    

Pozostała działalność           14 793,35                                -    

w tym dochody bieżące: 14 793,35 -                           

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
14 793,35

6. 926 Kultura fizyczna i sport           10 000,00                                -    

Pozostała działalność           10 000,00                                -    

w tym dochody bieżące: 10 000,00 -                           

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) 10 000,00

Ogółem plan dochodów         411 634,81            4 343 797,61    

 - dochody bieżące 283 634,81        

dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na  - dochody majątkowe 4 215 797,61 -    

w tym z tytułu środków na dofinansowanie zad.pn."Budowa i 
-                        

R A Z E M : 3 932 162,80 -    

 1. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę 268.077,48 zł, w tym:

    1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 20.957,48 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 13.757,48 zł,

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały.

  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

zmniejszenie o kwotę 247.120,00 zł

 2. Zmniejsza plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 4.400.237,86 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne zmniejszenie o łączną kwotę 4.400.237,86 zł 

§  2

    3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 zwiększenie o kwotę 247.120,00 zł

 

w tym:

     I. Zmniejsza plan wydatków budżetu na rok 2022 o kwotę 4.132.160,38 zł z kwoty 63.287.928,97 zł do kwoty 

59.155.768,59 zł



Tabela Nr 2

w tym:

wynagrodzeni

a i składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansów.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

1. 600 Transport i łączność 6 597,48 0,00 6 597,48 6 597,48 0,00 6 597,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 6 597,48 6 597,48 6 597,48 6 597,48 0,00 0,00 0,00

2. 750 Administracja publiczna 375 120,00 375 120,00 247 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 120,00 0,00 -247 120,00 -247 120,00 -247 120,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu)
375 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -375 120,00 -375 120,00 -375 120,00

75095 Pozostała działalność 375 120,00 247 120,00 0,00 0,00 247 120,00 0,00 128 000,00 128 000,00 128 000,00

3. 801 Oświata i wychowanie 4 360,00 0,00 4 360,00 4 360,00 0,00 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 4 360,00 4 360,00 4 360,00 4 360,00 0,00 0,00

4. 900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
0,00 4 153 117,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 153 117,86 -4 153 117,86 0,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
4 153 117,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 153 117,86 -4 153 117,86

5. 926 Kultura fizyczna 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 7 200,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 7 200,00 2 800,00 0,00

Ogółem plan wydatków 396 077,48 4 528 237,86 268 077,48 20 957,48 7 200,00 13 757,48 0,00 0,00 247 120,00 0,00 -4 400 237,86 -4 400 237,86 -247 120,00

Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym: dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczeni

a na rzecz 

osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

finansów.     

z udz. 

środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

Rozdz.DziałLp.



Tabela Nr 3

Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść
Kwota - 

zwiększenia

Kwota - 

zmniejszenia

1. 750 Administracja publiczna 128 000,00 375 120,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0,00 375 120,00 

w tym:

Cyfrowa gmina 375 120,00

75095 Pozostała działalność 128 000,00 0,00 

w tym:

Cyfrowa gmina 128 000,00

2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 4 153 117,86

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 4 153 117,86 

w tym:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa 

Wieprz, montaż publicznych oczyszczalni ścieków, 

zakup ciągnika z wozem asemizacyjnym

4 153 117,86

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 128 000,00 4 528 237,86

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 3 

do niniejszej uchwały.



Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały

Lp. Nazwa - treść

1. DOCHODY OGÓŁEM

2. WYDATKI OGÓŁEM

3. Wynik - deficyt

4. Przychody budżetu

w tym:

§ 902   Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                        

§ 905   Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach

- rozliczenie opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym

- rozliczenie programu pn.: "Laboratoria Przyszłości"

- rozliczenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 906  Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

 - rozliczenie projektu pn.: "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

 - rozliczenie projektu pn.: "Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji 

osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz"

§ 950  Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    

5. Razem rozchody                                                                                  

w tym:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

288 478,30

422 571,38

1 799 452,00

20 453,72

3 747 700,22

107 002,67

127 456,40

§  3

Kwota

57 207 520,37

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 1.948.248,22 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z  wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.747.700,22 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.799.452,00 zł.

-1 948 248,22

59 155 768,59

51 737,00

2 857 457,14

711 049,68

1 799 452,00

0,01



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§  5

§  6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

§  4

W tabeli Nr 14 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 dotyczącej funduszu sołeckiego dokonuje się 

następujacej zmiany:

Lp. 2, dział 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe zdanie: "prace remontowe budynku socjalnego na 

boisku w Gierałtowicach" zastępuje się zdaniem: "remont i modernizacja sportowej infrastruktury boiska 

w Gierałtowicach"



Projekt 

UCHWAŁA NR XXXII/.../22 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 28 marca 2022  

 

 

 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372  i art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305  

z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r. 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 2  

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady 

Gminy Wieprz Nr XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 § 3  

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieprz w treści 

załącznika nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r. 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 



kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 15 467 236,57 6 897 671,23 2 738 286,86 0,00 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 10 677 128,57 5 120 789,09 125 061,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 4 790 108,00 1 776 882,14 2 613 225,86 0,00 0,00 0,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

3 174 800,57 938 622,05 57 670,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 3 174 800,57 938 622,05 57 670,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego

Urząd Gminy 2016 2023 257 433,00 54 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2019 2023 973 943,00 240 791,00 57 670,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3
Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób
niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz -

Urząd Gminy 2020 2022 1 943 424,57 643 183,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 12 292 436,00 5 959 049,18 2 680 616,86 0,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 7 502 328,00 4 182 167,04 67 391,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej
osób dorosłych 2 -

Urząd Gminy 2020 2022 250 000,00 7 273,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wieprz -

Urząd Gminy 2021 2022 6 453 146,00 3 443 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3
Rozwój przewozów autobusowych o charakterze publicznym -
Transport zbiorowy

Urząd Gminy 2022 2023 694 616,00 636 731,00 57 885,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Urząd Gminy 2022 2023 104 566,00 95 060,00 9 506,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 4 790 108,00 1 776 882,14 2 613 225,86 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz - Urząd Gminy 2021 2022 1 600 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wieprz, montaż
publicznych oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika z wozem
asemizacyjnym - Kanalizacja

Urząd Gminy 2022 2023 3 190 108,00 576 882,14 2 613 225,86 0,00 0,00 0,00
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L.p.
Limit

zobowiązań

1 9 635 958,09

1.a 5 245 850,09

1.b 4 390 108,00

1.1 996 292,05

1.1.1 996 292,05

1.1.1.1 54 648,00

1.1.1.2 298 461,00

1.1.1.3 643 183,05

1.1.2 0,00

1.2 0,00

1.2.1 0,00

1.2.2 0,00

1.3 8 639 666,04

1.3.1 4 249 558,04

1.3.1.1 7 273,04

1.3.1.2 3 443 103,00

1.3.1.3 694 616,00

1.3.1.4 104 566,00

1.3.2 4 390 108,00

1.3.2.1 1 200 000,00

1.3.2.2 3 190 108,00
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Projekt 
 
z dnia  21 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na 
dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 oraz 
art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 z późn, zm) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie 
wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 3. Traci moc uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2021 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz na 
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych na 
terenie Gminy Wieprz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 28 marca 2022 r. 

REGULAMIN 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie wymiany źródła 
ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz 

§ 1. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Dotacji celowej – należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane          Wnioskodawcy 
przez Gminę Wieprz, na realizację inwestycji, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie i Umowie o udzielenie dotacji. 

2. Budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek  
w zabudowie  bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, użytkowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony  
i wykorzystywany na cele mieszkaniowe. 

3. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, ubiegającą się o przyznanie dotacji celowej 
z budżetu Gminy Wieprz na zmianę systemu ogrzewania, legitymującą się tytułem prawnym do budynku 
mieszkalnego. 

4. Starym źródle ciepła – należy przez to rozumieć główne źródło ciepła, które stanowi kocioł poniżej klasy 
5 wg normy PN-EN 303-5:2012 na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania paliw stałych, 
służące do ogrzewania budynków. 

5. Proekologicznym źródle ciepła – należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła 
spełniające kryteria i wymagania określone w niniejszym Regulaminie 

6. Kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć zakres prac oraz wartość nakładów rzeczowych, na 
podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań zdefiniowanych  
w Regulaminie. 

7. Programie – należy przez to rozumieć Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wieprz realizowany 
na podstawie niniejszego Regulaminu 

8. Zmianie sposobu ogrzewania – należy przez to rozumieć całkowitą likwidację dotychczasowego starego 
źródła ciepła poprzez jego wymontowanie lub wyburzenie, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 
3 ust. 11 niniejszego Regulaminu oraz montaż nowego, proekologicznego źródła ciepła. 

9. Zadaniu – należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła oraz wszelkie 
niezbędne do wykonania prace określone w Regulaminie. 

10. Umowie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Wieprz określającą 
szczegółowo warunki udzielania i wysokość dotacji na realizację zadania.  

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie wymiany 
źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz” zwany Regulaminem, określa 
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz, obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

2. Celem udzielenia dotacji celowej jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieprz poprzez 
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku procesów spalania paliw stałych do celów grzewczych 
w budynkach mieszkalnych. 

3. Dotacja celowa udzielona będzie ze środków własnych budżetu Gminy Wieprz. 
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4. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację celową są osoby fizyczne planujące dokonać zmiany systemu 
ogrzewania w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieprz na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

5. Warunkiem uczestnictwa Wnioskodawcy w programie jest: 

- posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego; 

- użytkowanie starego źródła ciepła w rozumieniu niniejszego Regulaminu; 

6. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie proekologiczny system 
ogrzewania w budynku mieszkalnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Rodzaje i zakres rzeczowy zadań podlegających dofinansowaniu 

1. W ramach zadania, dotacji celowej podlegać będzie likwidacja starego źródła ciepła opartego na paliwie 
stałym i jego zamiana na: 

1) Kocioł gazowy kondensacyjny, 

2) Kocioł na pellet drzewny z certyfikatem ekoprojekt 

3) Pompę ciepła 

4) Kocioł elektryczny 

2. Instalowane źródło ciepła musi spełniać określone wymagania techniczne: 

1) Kotły gazowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy 
efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; 

2) Kotły na pellet drzewny muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów 
dotyczących ekoprojektu; muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty 
produktu i etykiety energetycznej. Kotły mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie 
pelletu drzewnego, z automatycznym podawaniem paliwa, kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub 
przedpaleniska. 

3) Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe. 

4) Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A+ (dla temperatury 55) na podstawie karty produktu 
i etykiety energetycznej. 

5) Dofinansowanie przysługuje do jednego źródła ogrzewania. 

3. Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, które stanowią: 

1) demontaż i utylizację starego źródła ogrzewania, 

2) zakup nowego urządzenia grzewczego, 

3) montaż nowego źródła ciepła, 

4) zakup i wykonanie instalacji niezbędnych do prawidłowego działania źródła ciepła, 

5) modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 

4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy 
i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 

5. Wszystkie instalowane proekologiczne źródła ciepła muszą spełniać wymogi uchwały nr XXXII/452/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw oraz uchwały nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru proekologicznego 
źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie 
z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
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7. Wnioskodawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich wymagań formalnych wynikających 
z obowiązującego prawa, w szczególności do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń. 

8. Warunkiem udziału w Programie jest brak otrzymania przez Wnioskodawcę dofinansowania na ten sam 
rodzaj inwestycji w ramach innych dotacji udzielonych przez Gminę Wieprz na zmianę systemu ogrzewania na 
proekologiczny. 

9. Nie przyznaje się dotacji do: 
- zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, 

- wykonania instalacji w nowobudowanych obiektach; tj. użytkowanych nie dłużej niż 4 lata od dnia skutecznego 
przyjęcia zgłoszenia o zawiadomieniu o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane), bądź uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

- zmiany lub modernizacji istniejącego już ogrzewania ekologicznego na inne ekologiczne oraz 
w budynkach mieszkalnych posiadających dwa źródła ogrzewania - w tym jedno ekologiczne, 

-zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza (za wyjątkiem sytuacji, w której pomieszczenie, gdzie prowadzona działalność gospodarcza, 
posiada odrębne, proekologiczne źródło ogrzewania), 

- kosztów transportu (likwidowanego i nowego źródła ciepła, zakupywanych urządzeń 
i materiałów), 

- przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia np. projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, uzgodnień itp., 

- opłaty przyłączeniowej, 

- budowy i podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, 

- pokrycia kosztu robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy, 

- pokrycia kosztów, które zostały poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie z Gminą Wieprz, 

- kosztów eksploatacji urządzenia grzewczego. 

10. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało 
zainstalowane. 

11. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących 
ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku mieszkalnym oraz brak innego źródła 
ogrzewania, za wyjątkiem: 

- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 

- gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, 

- gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, w w/w przypadkach należy usunąć połączenie pieca 
z przewodem kominowym. 

§ 4. Wysokość dotacji 

1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego udzielana jest na częściowe pokrycie 
kosztów zmiany systemu ogrzewania, określonych zgodnie z zakresem, o którym mowa w §3 ust. 3, poniesionych 
przez Wnioskodawcę i wynosi maksymalnie: 5 000 zł, jednak nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych. 

2. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie faktur 
i rachunków przedstawionych przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. 

3. Dotacja może być łączona z innymi programami, jednakże suma dofinansowania nie może przekroczyć 
100% kosztów kwalifikowanych. 

4. Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji przez Gminę 
Wieprz tj. przed podpisaniem umowy. 

§ 5. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

1. Ogłoszenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o udzielenie dotacji zostanie 
umieszczone na stronie internetowej Gminy Wieprz oraz w sposób zwyczajowy przyjęty. 
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2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku 
o udzielenie dotacji. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przed zakupem 
i wymianą istniejącego systemu ogrzewania. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

- oświadczenie, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny władania nieruchomością, w której będzie realizowana 
zmiana systemu ogrzewania, 

- zgodę pozostałych właścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze 
zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy - w przypadku współwłasności, 

- dokumentację fotograficzną demontowanego źródła ogrzewania 

4. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie w Wydziale Inwestycji i Ochrony 
Środowiska. 

5. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, stanowi podstawę do zawarcia 
z Wnioskodawcą umowy dotacji. 

6. Ustala się termin składania wniosku o udzielenie dotacji do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. 

7. Wnioski należy składać: 

- osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wieprz, 

- za pośrednictwem poczty lub kuriera, kierując pismo na adres: Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 
Wieprz. 

8. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Wieprz, a dotacja przyznawana 
będzie w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

9. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca 
zostanie wezwany pisemnie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Rozpatrzenie wniosku 
nastąpi po jego uzupełnieniu. 

10. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 6. Sposób rozliczenia dotacji celowej 

1. Przed udzieleniem dotacji zostanie podpisana z Wnioskodawcą umowa, określająca 
w szczególności termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli jej wykorzystania. Umowa 
stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie 
dotacji. 

2. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca w terminie określonym w umowie lecz nie później niż do 
30 listopada roku w którym nastąpiło udzielenie dotacji składa wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi 
dokumentami (kserokopiami): 
- dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji (np. karta przekazania 
odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali) 

- protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inwestora i osobę dokonującą montażu; 

- faktura lub rachunek potwierdzający poniesione wydatki. W przypadku, jeżeli na fakturze lub rachunku 
wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez 
przedsiębiorcę lub dostawcę, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz 
z wysokością kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji zgodnie 
z założeniami Regulaminu. 

- potwierdzenie zapłaty faktur lub rachunków 

- dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie warunków zawartych w § 3 ust. 2 

3. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wnioskodawcę. Oryginały należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku o wypłatę dotacji. 

4. W przypadku, jeżeli wniosek o wypłatę dotacji będzie zawierał braki, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 
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5. Przyznanie dotacji lub odmowa jej udzielenia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 

6. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez 
Wójta osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania 
i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, sporządzony do 30 dni od dnia 
złożenia wniosku o wypłatę dotacji. 

7. Dotacja będzie wypłacana jednorazowo Wnioskodawcy na konto bankowe podane we wniosku 
o udzielenie dotacji. 

8. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie dotacji. 

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją 
i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres trwałości przedsięwzięcia wynoszący 
5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Program realizowany będzie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Wieprz w danym 
roku budżetowym. 

2. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych przeznaczonych 
na realizację dotacji w danym roku budżetowym pozostaną bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości 
ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie dotacji w ramach kolejnych naborów wniosków, na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

3. Wnioskodawcy, którego wniosek pozostanie bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie się środków 
budżetowych, nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Gminy. 
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Projekt 
 
z dnia  21 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art.17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 poz.2268 ze zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 28 marca 2022 r. 

Program osłonowy Gminy Wieprz „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

1. Podstawa prawna programu  

Program osłonowy Gminy Wieprz „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest programem osłonowym 
w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. z 2021 poz. 2268 ze zm./ wynikającym 
z rozeznanych potrzeb gminy. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Wieprz w związku 
z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 
rok 2022. 

Program w Gminie Wieprz będzie realizowany w terminie od 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. 

2. Cel programu  

1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług 
wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Wieprz. 

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania 
osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

3. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu  

Jak wynika z analiz statystyki ewidencji ludności, prawie 16% ludności gminy Wieprz stanowią osoby 
w wieku poprodukcyjnym, z kolei ponad 60% to osoby w wieku produkcyjnym, a 23% to osoby wieku 0-17lat. 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG 

Istnieje realna konieczność zorganizowania pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających 
z wieku, choroby, czy niepełnosprawności. Niepełnsoprawność, czy długotrwała lub ciężka choroba należą 
obok ubóstwa do najczęstszych powodów udzielania pomocy społecznej, co pokazuje wykres poniżej. 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS 

W gminie Wieprz oferta pomocowa w zakresie usług skierowanych do osób starszych, długotrwale, 
przewlekle chorych, z niepełnosprawnością obejmuje przede wszystkim: świadczenie usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania osoby, korzystania ze wsparcia Dziennego Domu Seniora, Klubu Senior +, Gminny 
Środowiskowy Dom Samopomocy.  Wśród innych usług adresowanych do seniorów, chorych i osób 
z niepełnosprawnością  jest wsparcie w ramach korzystania z dodatkowych programów z dofinansowaniem ze 
środków budżetu państwa, jak program „Opieka 75+”, „Wspieraj Seniora”, „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”. 

Poniżej tabela z danymi dot. form wsparcia na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością: 

LICZBA RODZIN Lp. FORMA POMOCY 
2020 2021 

1. Usługi opiekuńcze 28 23 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

0 0 

3. Pobyt w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu 21 25 

4. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5 7 

5. Klub Senior+ 150 150 

6. Udział w zajęciach Gminnego Środowiskowego Domu 
Samopomocy 

29 28 

7. Udział w programie „Opieka 75+” 0 2 

8. Udział w programie „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” 

0 3 

9. Udział w programie „Wspieraj seniora” 0 12 

10. Udział w projekcie finansowanym z Funduszy 
Europejskich „Sami-Dzielni! Nowe standardy 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez: 
pobyt  w mieszkaniu chronionym: 
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wsparcie w miejscu zamieszkania: 
w tym: 
- wsparcie opiekuna 
- wsparcie uczestnika 

5 
 
14 
 
9 
5 

5 
 
15 
 
8 
7 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS 

Pomimo stworzonej w gminie infrastruktury dla osób starszych w dalszym ciągu istnieje duże 
zapotrzebowanie w zakresie kompleksowych, szytych na miarę rozwiązań służących skutecznemu wsparciu 
seniorów w wymiarze wsparcia społecznego, psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz 
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Szeroki wachlarz 
oferowanego wsparcia nie zaspakaja jednak w pełni różnorakich potrzeb osób starszych. Obok wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu inny obszar potrzeb dotyczy zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa. 

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” będzie poniekąd kontynuacją działań na rzecz seniorów, ale 
rozszerzonych o wprowadzenie zabezpieczenia Seniorów w opaski bezpieczeństwa i system teleopieki. Służyło 
to będzie zadbaniu o zwiększenie bezpieczeństwa seniora w domu, podniesienie jego komfortu życia oraz jego 
opiekunów. Otoczenie seniorów zdalną opieką medyczną będzie służyło im w łagodzeniu stresów związanych 
z obawą o swój stan zdrowia. Przystąpienie i realizacja rządowego Programu ,,Korpus Wspieraj Seniora” 
przyczyni się znacząco do podwyższenia standardów usług skierowanych na rzecz osób starszych.  
Zdecydowanie będzie również stanowiła innowacyjne działanie poszerzające politykę senioralną na terenie 
gminy. 

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się 
jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego. 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Wieprz na lata 2021-2030 - Cel główny: ,,Doskonalenie systemu wsparcia 
dla osób starszych, długotrwale chorych i niepełnosprawnych”, a także przyjęte kierunki działań tj. „Rozwijanie 
form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”. 

4. Podmioty realizujące program  

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w zakresie Modułu II. 

5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu  

Adresatami Programu są: 

1) mieszkańcy Gminy Wieprz; 

2) osoby w wieku 65 i więcej lat, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu 
na stan zdrowia; 

3) prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 

W ramach Programu udziela się wsparcia poprzez: 

MODUŁ II: Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” 
jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach 
medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu 
seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak 
również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania. W ramach programu seniorom 
w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych m.in. 
w następujące funkcje:  przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,  detektor upadku,  czujnik zdjęcia opaski,  
lokalizator GPS,  funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,  funkcje 
monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).  Opaska bezpieczeństwa będzie połączona 
z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika 
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alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. 
Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak 
najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor 
(ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy 
seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić 
o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję 
pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy 
opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe. 

Schemat (mechanizm) udzielania pomocy w ramach Modułu II (Kolejność działań) 

ØKrok 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie 
wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. 

ØKrok 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego 
realizatora usługi. 

ØKrok 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu koordynuje i realizuje program na swoim 
terenie. 

6. Finansowanie programu: 

Program będzie finansowany w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 
z późn.zm.). 

7. Monitoring programu  

Roczne sprawozdanie z realizacji programu Wójt przekazuje do wojewody w terminie do dnia 30 stycznia 
2023 roku. 
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Projekt 
 
z dnia  21 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie: określenia metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi 

na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

Działając art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1,  ust 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2021 roku poz. 888) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, według liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz powstającymi na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §2 ust 1 lub ust 2. 

§ 2. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się miesięczną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 78 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł miesięcznie na nieruchomość. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 
27 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty oraz 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, z późniejszymi zmianami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2022r. 
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