
UCHWAŁA NR XXII/372/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego „StaryDobrySącz” będącego wsparciem dla osób 
starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu 

zwiększonych wydatków na cele bytowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z poźn. zm.), Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program osłonowy o nazwie Lokalny Program Osłonowy „StaryDobrySącz” - 
wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu 
zwiększonych wydatków na cele bytowe”, o treści jak w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/372/2020 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Lokalny Program Osłonowy „StaryDobrySącz” - wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 
zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu zwiększonych wydatków na cele bytowe. 

§ 1. 1.  Celem Lokalnego Programu Osłonowego „StaryDobrySącz” jest wsparcie osób starszych 
i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu zwiększonych wydatków na 
cele bytowe. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest poprzez wprowadzenie świadczenia 
„StaryDobrySącz”. 

§ 2. Ilekroć w programie mowa o: 

1) świadczeniu „StaryDobrySącz” - należy przez to rozumieć zasiłek celowy, o którym mowa 
w art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm); 

2) znacznym stopniu niepełnosprawności – należy przez to rozumieć: 

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo 
trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 
egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 
świadczeń określonych w tych przepisach, 

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

f) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji; 

3) wydatkach na cele bytowe – należy przez to rozumieć wydatki związane z opłatami na: 

᠆ leki, 

᠆ leczenie, 

᠆ czynsz, 

᠆ energię elektryczną, 

᠆ gaz, 

᠆ wywóz śmieci, 

᠆ wodę i kanalizację; 

4) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., 
o pomocy społecznej; 

5) osobie samotnie gospodarującej – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo 
domowe; 

6) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
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§ 3. 1.  Świadczenie „StaryDobrySącz” skierowane jest do: 

a) osób, które w dniu składania wniosku o świadczenie „StaryDobrySącz” osiągnęły co najmniej 75 rok życia, 
lub 

b) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

2. Świadczenie „StaryDobrySącz” przysługuje osobie wymienionej w ust. 1 jeżeli: 

᠆  dochód osoby samotnie gospodarującej lub odpowiednio dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy 
społecznej, oraz 

᠆ wydatki na cele bytowe przekraczają miesięcznie kwotę 200 zł odpowiednio na osobę samotnie 
gospodarującą albo rodzinę. 

§ 4. 1.  Wysokość świadczenia „StaryDobrySącz” na osobę, o której mowa w §3 ust. 1 wynosi 60 zł. 

2. Osoba uprawniona może uzyskać tylko jedno świadczenie „StaryDobrySącz” w 2020 r. 

§ 5. 1.  O świadczenie „StaryDobrySącz” mogą ubiegać się osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 
pełnoletni członkowie ich rodzin na wniosku będącym załącznikiem do Programu. 

2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

3. Z zastrzeżeniem § 7 w ramach postępowania o przyznanie świadczenie „StaryDobrySącz”, 
nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

4. Świadczenie „StaryDobrySącz” przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej, określającej 
wysokość świadczenia i sposób jego realizacji. 

5. Uprawniony zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki 
bytowe. 

§ 6. Lokalny Program Osłonowy „StaryDobrySącz” obowiązuje do 31.12.2020 r. 

§ 7. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu może przeprowadzić wywiad 
środowiskowy z osobami/rodzinami ubiegającymi się o świadczenie w przypadku stwierdzenia uzasadnionych 
niejasności dotyczących sytuacji materialnej, rodzinnej bytowej lub mieszkaniowej. 

§ 8. 1.  Osoby i rodziny korzystające z świadczenia „StaryDobrySącz”, są obowiązane niezwłocznie 
poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, 
dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. 

2. Świadczenie uzyskane na podstawie nieprawdziwych informacji, podlega zwrotowi jako świadczenie 
nienależne pobrane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 9. Kwestie nieuregulowane niniejszym Programem rozstrzyga się zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
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Załącznik do Lokalnego Programu  

Osłonowego „StaryDobrySącz” 

 
 

 

(pieczątka OPS)       Stary Sącz, nr rejestr. ……………………………………………………………. 

 
 

FORMULARZ o świadczenie „StaryDobrySącz” 
 

1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenie: 
 

Imię. Nazwisko   ……………………………………………………………. 

 

Data urodzenia/PESEL  ……………………………………………………………. 

 

Adres    ……………………………………………………………. 

 

Telefon    ……………………………………………………………. 

 

Mail    …………………………………………………………… 
 

 

2. Wnioskuję o świadczenie „StaryDobrySącz” na następujące osoby: 

Imię i Nazwisko Data urodzenia Z powodu 

1.  □ osiągnięcia 75 roku życia 

□ znacznego stopnia niepełnosprawności 

2.  □ osiągnięcia 75 roku życia 

□ znacznego stopnia niepełnosprawności 

 Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o świadczenie na siebie, wpisuje także swoje dane w pkt 2. 

 

3. Rodzina składa się z następujących osób (osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące): 
 

Lp. Imię i Nazwisko Relacja rodzinna Data urodzenia 

1    

2    

3    

4    

5    
 

 

4. Miesięczne wydatki na cele bytowe: 
 

- leki    …………………………. 

- leczenie   …………………………. 

- czynsz   …………………………. 

- energię elektryczną  …………………………. 

- gaz    …………………………. 

- wywóz śmieci  …………………………. 

- wodę i kanalizację  …………………………. 
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1) Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe oraz zapoznałem się z warunkami 

uprawniającymi do świadczenia „StaryDobrySącz”. 

 

2) Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   

 
 

 

………………………………………….………….    ……………….…………………………. 

 Miejscowość, data       czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

 

1. Do wniosku należy dołączyć dokumentację dochodową z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,  

a w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku. 

 

2. Przez „dochód” należy rozumieć dochód zgodnie z  art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy 

społecznej. Najczęściej są to miesięczne przychody bez składek społecznych, zdrowotnych oraz podatku  

z pracy zarobkowej, z działalności gospodarczej, emerytury, renty, świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego, (świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu). W przypadku gospodarstwa 

rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego stosuje się stawkę 308 zł miesięcznie za 1 ha przeliczeniowy. 

 

3. Wydatki na cele bytowe należy poświadczyć wiarygodnymi dokumentami: rachunki, umowy, noty 

obciążeniowe, faktury, recepty,  także oświadczenia o poniesionych wydatkach. 

 

4. Świadczenie „StaryDobrySącz” przysługuje jeżeli dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 

kwoty 1051,50 zł., a w przypadku rodziny – dochód nie przekracza kwoty 792 zł na osobę w rodzinie. 

 

5. Świadczenie „StaryDobrySącz” przysługuje jeżeli wydatki na cele bytowe przekraczają miesięcznie kwotę  

200 zł na osobę samotnie gospodarującą albo rodzinę. 
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