
 UCHWAŁA Nr XXII/191/08      
 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 
 
 z dnia 16 września 2008 roku  
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2008 roku         
w sprawie przyjęcia  programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. 

 
 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.     
Nr 2002 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr  62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,     
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 116 poz. 1203, z 2005 r 172      
poz. 1441,     z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 10 poz. 1055, Nr 181 poz. 1337; 2007 r Nr 48 
poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218 ), art. 17 ust. 1 pkt. 1,  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728)  Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje: 
 
               § 1.  W uchwale nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2008 roku w 
sprawie przyjęcia  programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją w załączniku do niniejszej uchwały 
„Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją” wprowadza się następujące zmiany; 
 

1) w rozdziale I; 
a) w akapicie 5 zadanie 3 otrzymuje brzmienie;  

„Uczestnicy programu mogą korzystać z pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i 
psychologicznego, zatrudnienia wspieranego w formie prac społecznie użytecznych, robót 
publicznych oraz ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, zasiłków 
okresowych, innych dopuszczonych prawem.” 
 

b) akapit 6 otrzymuje brzmienie; 
                         „ Pomoc w ramach programu ma charakter oddłużeniowy, czyli rozłożenie zaległości na raty,  

częściowe umorzenie zaległości, umorzenie odsetek przy dodatkowym wsparciu ośrodka 
pomocy  społecznej. Warunkiem uzyskania pomocy jest spełnienie warunków programu”.  

 
2) w rozdziale III ppkt. 5 otrzymuje brzmienie; 
            „5).Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie Oddział Zamiejscowy w Bobolicach.” 
 
3) w rozdziale VI; 
 

a) w pkt. 4; 
 
 - ppkt.1 otrzymuje brzmienie; 

                   „1).Pomoc w postaci świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, zasiłków 
okresowych, itp. może zostać przyznana osobom i rodzinom będącym w trudnych sytuacjach 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości oraz po spełnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy 
społecznej.” 

 
                    - ppkt.4 otrzymuje brzmienie; 
                      „4). Pomoc pieniężna na pokrycie części lub całości zaległości może być przyznana w ratach.” 
 

 - ppkt 5 otrzymuje brzmienie; 
   „5).Pomoc pieniężna na pokrycie części zaległości czynszowych przekazywana będzie 

przelewem na rachunek bankowy ZUKiO w Bobolicach po spłaceniu należnych zobowiązań 
przez Klienta”.  

 
 
 
 

 



b) w pkt.5; 
    - ppkt 4. otrzymuje brzmienie: 
       „Umorzenie 100% odsetek osobom, które przez okres 12 miesięcy będą regularnie opłacać 

czynsz bieżący. Zadłużenie podstawowe rozłożone będzie na raty przy jednoczesnej pomocy 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Wysokość pomocy ustalać 
się będzie indywidualnie z Klientem. Umorzenie nastąpi po spłacie zadłużenia 
podstawowego”. 

 
   - dodaje się ppkt. 5 w brzmieniu; 
      „5).  „Umorzenie 1/3 części zadłużenia osobom, które uregulują 1/3 część zadłużenia w ciągu 

12 miesięcy oraz będą przez okres 12 miesięcy regularnie wnosić opłaty bieżące. Pozostałą 
1/3 część zadłużenia osoby te uregulują przy wsparciu Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bobolicach w formie zasiłku pieniężnego.  Umorzenie nastąpi po 
upływie  12 miesięcy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności 
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Bobolice z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy– ordynacja podatkowa przez Urząd Miejski, 
Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych lub Radę Miejską. Pomoc         z MGOPS 
zostanie przyznana po upływie 12 miesięcy po wywiązaniu się z powyższych ustaleń. 
Dopuszcza się spłatę zaległości w terminie wcześniejszym”.  

 
  - dotychczasowy ppkt. 5,6,7 otrzymuje kolejno numer 6,7,8 
 
  - ppkt 6 otrzymuje brzmienie; 
    „6).W uzasadnionych przypadkach formy pomocy w postaci pracy socjalnej oraz zatrudnienia 

wspieranego mogą objąć również użytkowników lokali mieszkalnych, nie należących do 
mieszkalnego zasobu Gminy Bobolice”. 

 
4) w rozdziale  X pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie; 
        „1).Zobowiązanie Burmistrza Bobolic do składania rocznych sprawozdań z realizacji programu w  

terminie do 31 marca każdego roku”. 
 
      § 2. Uchwała podlega przekazaniu Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej          
w Bobolicach i Dyrektorowi ZUKiO w Bobolicach 
 
      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 
 
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 
 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, zgodnie z Uchwałą nr XVI/140/08 Rady 

Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2008 roku, realizuje program pomocy osobom zagrożonym eksmisją. 

W celu prawidłowego funkcjonowania projektu wprowadza się zmiany mające na celu doprecyzowanie                

i uszczegółowienie działań mających na celu zapobieganie eksmisjom. Ponadto określa się datę składania 

sprawozdań z realizacji programu.  

 

 


