Zarządzenie nr 19/2022
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie: trybu realizacji „Pilotażowego programu osłonowego w zakresie udzielania
pomocy osobom, których jedynym źródłem ogrzewania lokalu mieszkalnego jest gaz
ziemny.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372), w związku z § 5 uchwały nr XLVII/808/2021 Rady
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, poz. 9994), zarządza się, co
następuje:
§1
1. Ustala się wzór wniosku o refinansowanie kosztu zużycia gazu, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wzór deklaracji o wysokości dochodów,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.
§2
Wnioski o refinansowanie kosztu zużycia gazu wraz z rachunkami i deklaracją o wysokości
dochodów należy składać do 15.04.2022 r.
§3
1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera niepełne informacje lub nie dołączono
do niego wymaganych załączników, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia
braków lub złożenia wyjaśnień, w zakreślonym terminie.
2. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w zakreślonym terminie
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
§4
W uzasadnionych przypadkach, gdy dane zawarte we wniosku są niewystarczające lub
budzą wątpliwość, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym może
zlecić pracownikowi socjalnemu ustalenie stanu faktycznego w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy i sporządzenie karty informacyjnej z przeprowadzonej wizji lokalnej.

§5
W

przypadku potwierdzenia przez wnioskodawcę 2 lub 3 miesięcznego okresu

rozliczeniowego , wysokość opłat za zużycie gazu rozlicza się proporcjonalnie za dany
miesiąc, który objęty jest refinansowaniem w ramach programu osłonowego.
§6
Po rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzymuje jednorazowo pisemną informację o
udzieleniu refinansowania kosztów zużycia gazu. W przypadku niezakwalifikowania do
programu osłonowego, wnioskodawca otrzymuje informację o nieudzieleniu refinansowania
kosztu zużycia gazu.
§7
Wnioski udostępnia się na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne, w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym oraz w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz Filii Urzędu w Przeźmierowie.
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc osłonową powierza się Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Tarnowie Podgórnym.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne,
opublikowanie w miesięczniku „Sąsiadka - Czytaj” oraz umieszczeniu na Tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2022
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 stycznia 2022 roku

W N I O S E K
w sprawie pilotażowego programu osłonowego w zakresie udzielania pomocy osobom, których
jedynym źródłem ogrzewania lokalu mieszkalnego jest gaz ziemny

1.Wnioskodawca:
………………………………………………….…………………………………………..
1.1.(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2. (numer PESEL)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3. ( numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

…………………………..…………………………………………………………………….
1.4.( adres zamieszkania)

…...............................................................................................................................................
( adres zamieszkania)
1.5. Telefon:…………………………

2.Moim jedynym źródłem ogrzewania lokalu mieszkalnego jest gaz ziemny
TAK
NIE
2.1. Jestem osobą zobowiązaną do regulowania opłat na rzecz dostawcy gazu na
podstawie dokumentów: umowy z dostawcą gazu, umowy bądź innego dokumentu
zobowiązującego do regulowania opłat związanych z ogrzaniem zajmowanego lokalu
mieszkalnego.
TAK

NIE

2.2. Cena za paliwo gazowe dla mojego gospodarstwa domowego przekroczyła poziom 15
gr/kWh netto.

TAK

NIE

3. Prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe:
TAK

NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE należy przejść do pytania nr 4
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3.1. Mam ukończony 65 rok życia

TAK

NIE

3.2. Mój dochód obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej
(Dz.U. z dn. 15 lipca 2021r. poz. 1296) nie przekracza kwoty 1940 złotych miesięcznie.

TAK

NIE

4. Prowadzę dwuosobowe gospodarstwo domowe:

TAK

NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE należy przejść do pytania nr 5
4.1. W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą:
a) wyłącznie osoby, które ukończyły 65 rok życia, a nasz łączny dochód obliczony zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U. z dn. 15 lipca 2021r. poz. 1296)
nie przekracza kwoty 2400 złotych miesięcznie.

TAK

NIE

b) osoby, które ukończyły 50 rok życia i co najmniej jedna z tych osób posiada orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, a nasz łączny dochód obliczony zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U. z dn. 15 lipca
2021 r. poz. 1296) nie przekracza kwoty 2400 złotych miesięcznie.

TAK

NIE
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5. Prowadzę wieloosobowe gospodarstwo domowe:

TAK

NIE

5.1. W skład mojej rodziny wchodzą osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny, uprawnione do następujących świadczeń:
a) świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku dla opiekuna, przyznanego na podstawie
ustawy z dnia 28 lipca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz . 111 ze zmianami.
zm.), a nasz łączny dochód obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca
2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy
społecznej (Dz.U. z dn. 15 lipca 2021 r. poz. 1296) nie przekracza miesięcznie iloczynu liczby osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i kwoty 1200 złotych.

TAK

NIE

b) zasiłku dla opiekuna, przyznanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r.poz. 567), a nasz łączny dochód obliczony
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U. z dn. 15 lipca 2021 r.
poz. 1296) nie przekracza miesięcznie iloczynu liczby osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym i kwoty 1200 złotych.

TAK

NIE

5.2. W moim gospodarstwie domowym jest co najmniej 1 dziecko do 16 roku życia, na które
przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz. 111), a nasz łączny dochód obliczony zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U. z dn. 15 lipca 2021 r. poz. 1296) nie przekracza
miesięcznie iloczynu liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i kwoty
900 złotych.

TAK

NIE

5.3.W moim gospodarstwie domowym dochód obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U. z dn. 15 lipca 2021 r. poz. 1296) nie przekracza miesięcznie
iloczynu liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i kwoty 600 złotych.

TAK

NIE
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6. Kwotę refundacji, należy przekazać przelewem na konto osobiste:
………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko posiadacza rachunku

w banku ………………………………………………………………………………………
Nazwa banku

o numerze:

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……………………………
Miejscowość, data

………………………………………...
Podpis
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 19/2022
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 stycznia 2022 roku

........................................................................

......................................

(imię i nazwisko osoby składające deklarację)
( miejsce i data)

....................................................................
(adres zamieszkania)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
za okres………………………………………………………………………………….
(miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)

Niniejszym oświadczam, że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące
osoby:
L.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

1

Stopień pokrewieństwa
WNIOSKODAWCA

2
3
4
5
6
7
Niniejszym oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochody moje
i wymienionych wyżej kolejno osób wchodzących w skład mojego gospodarstwa domowego
wyniosły:
L.p.*

Miejsce pracy / nauki**

Źródło dochodu**

Wysokość dochodu netto w zł.

1
2
3
4
5
6
7
Razem suma dochodów członków gospodarstwa domowego
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ŚREDNI DOCHÓD NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO W MIESIĄCU
POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU:.…………………………ZŁ,

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………
Miejscowość, data

………………………………………...
Podpis

Objaśnienia:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i
źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
3) kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia dochodu
jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie
gospodarującej (776, zł) ,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (600,00 zł ilość osób w rodzinie)
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od
miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie
świadczenia z pomocy społecznej.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021
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r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z
2021 r. poz. 1858), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i
uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie
Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o
grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535);
11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000
r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);
12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne,
mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o
rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270);
15) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u
dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270);
16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);
17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o
dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).
17) świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o
świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz.
1842).

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne
określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia
społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z
tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu
podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik
prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub
rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się
podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności
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gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich
dochodów.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których
mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
pozarolniczej działalności gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności
na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na
podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
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