WYMIEÑ OGRZEWANIE  RAZEM
W WALCE O CZYSTE POWIETRZE
Zgodnie z nowymi przepisami od 1 wrzenia 2019 roku na terenie Krakowa bêdzie obowi¹zywa³ ca³kowity zakaz ogrzewania wêglem. Wymiana pieca nie musi byæ obci¹¿eniem finansowym dla rodziny. W roku 2019 podobnie jak w roku ubieg³ym, w okresie obowi¹zywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (PONE) najubo¿si mieszkañcy
Gminy Miejskiej Kraków mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie do kosztów
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. W tym roku planowana jest
kontynuacja przyznawania pomocy na ten cel. Rada Miasta Krakowa przyjê³a w tym zakresie stosowne uchwa³y.
Tak samo jak w roku 2018, pomoc
realizowana ma byæ poprzez przyznawanie wiadczenia pieniê¿nego w formie zasi³ku celowego na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej. wiadczenie to

ma na celu wsparcie osób i rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji w pokryciu kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania, których nie s¹
oni w stanie ponieæ we w³asnym zakresie bez uszczerbku dla niezbêdnego
utrzymania siebie i rodziny, w szczególnoci maj¹c na uwadze koniecznoæ ich
poniesienia w wietle przepisów uchwa-

³y Sejmiku Województwa Ma³opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeñ w zakresie eksploatacji instalacji w
których nastêpuje spalanie paliw.
Pomoc przyznawana bêdzie w drodze

decyzji, a w toku postêpowania administracyjnego przeprowadzany jest rodzinny wywiad rodowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê
o wsparcie. wiadczenie bêdzie mog³o
zostaæ przyznane je¿eli dochód osoby

samotnie gospodaruj¹cej nie bêdzie
przekraczaæ 1402 z³ netto (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj¹cej), a w przypadku rodziny
1056 z³ netto na osobê (200% kryterium dochodowego rodziny)  mówi
Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krakowie.

Warunkiem przyznania pomocy jest
skorzystanie z mo¿liwoci ubiegania
siê o dotacjê w ramach PONE. O zasi³ek celowy bêd¹ mog³y zatem staraæ siê
zarówno osoby, które zawar³y ju¿ umowê w sprawie dotacji ale nie dokona³y

jeszcze rozliczenia inwestycji, jak i osoby, które dopiero zamierzaj¹ z³o¿yæ
wniosek o dofinansowanie w ramach
PONE. W uzasadnionych przypadkach,
pomoc bêdzie mog³a zostaæ tak¿e przyznana osobom, które nie zakwalifikuj¹
siê do otrzymania dotacji w ramach
PONE, warunkiem jednak jest z³o¿enie
wniosku o przyznanie dotacji (wówczas
w oparciu o przyczyny odmowy
uwzglêdnienia takiego wniosku, analizowana bêdzie zasadnoæ przyznania
zasi³ku celowego na pokrycie kosztów
inwestycji). Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie tytu³u prawnego
do nieruchomoci.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
Programu Ograniczania Niskiej Emisji
mo¿na uzyskaæ w Punktach Informacyj-

no-Doradczych Wydzia³u ds. Jakoci
Powietrza Urzêdu Miasta Krakowa:
l al. Powstania Warszawskiego 10,
l os. Zgody 2,
l ul. Wielicka 28a,
lub telefonicznie pod numerem infolinii 12 616 88 48.
Podejmujemy dzia³ania, maj¹ce na
celu zapewnienie wsparcia osobom
najubo¿szym, w szczególnoci tym,
które do tej pory korzysta³y z pomocy w formie zakupu wêgla. Wymaga

miejskiej sieci. Mog¹ oni w dalszym
ci¹gu ubiegaæ siê o pomoc w ramach
Lokalnego Programu Os³onowego na
zwiêkszone koszty ogrzewania. Zg³aszaæ siê mog¹ osoby i rodziny, których
dochód nie przekracza 3170 z³ netto
na miesi¹c w przypadku osoby samotnej lub 2313 z³ netto na osobê w przypadku rodziny. Wszystkie formularze
oraz pomoc w ich wype³nieniu mo¿na
uzyskaæ w filiach Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej.

to z naszej strony pe³nego indywidualnego rozpoznania sytuacji, tak, aby
pomoc kierowana do tych osób by³a
adekwatna do potrzeb i mo¿liwoci 
podkrela Witold Kramarz dyrektor
MOPS.
Bez wsparcia nie zostaj¹ tak¿e mieszkañcy Krakowa, którzy wymienili piec
po 13 wrzenia 2011 r na ogrzewanie
gazowe, elektryczne, olejowe lub z

Ze szczegó³owymi informacjami na
temat zasad przyznawania pomocy dla
osób, rodzin, które zmieni³y ogrzewanie na jeden z systemów proekologicznych jak równie¿ na temat mo¿liwoci
ubiegania siê o dofinansowanie do
kosztów zmiany systemu ogrzewania
na proekologiczne mo¿na zapoznaæ siê
na stronie www.mops.krakow.pl w zak³adce Razem dla czystego powietrza.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia

29 marca 2019 r., nr 13 (1460)

15

