Uchwała Nr XLI/483/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeci skim
z dnia 26 sierpnia 2014.r
zmieniaj ca uchwał w sprawie przyj cia Programu i zasad udzielania pomocy osobom
zagro onym eksmisj .
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2011 r. Nr 81 poz. 440, z 2013 r. poz.
509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598), w zwi zku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r.
poz. 379) zarz dza si , co nast puje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeci skim z dnia
26 czerwca 2012 roku w sprawie przyj cia Programu i zasad udzielania pomocy osobom
zagro onym eksmisj (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1998) § 30 ust. 2
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wnoszenia bie cych opłat czynszowych oraz rat spłaty zaległo ci w okresie
nie dłu szym ni okres spłaty w ratach zaległo ci czynszowych ci cych na uczestnikach
Programu zamieszkuj cych w lokalach nale cych do mieszkaniowego zasobu Miasta,
w uzgodnionym okresie spłaty rat, nie dłu szym ni 60 miesi cy; w przypadkach
uzasadnionych okresy te mog zosta wydłu one;”.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si
Szczeci ski.
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§ 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
W my l art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) do zada własnych gminy nale y
podejmowanie zada z zakresu pomocy społecznej wynikaj cych z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Zgodnie z art. 110 ust. 10 ww. ustawy o pomocy społecznej rada gminy, bior c pod
uwag potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdro enia lokalne
programy pomocy społecznej.
Natomiast według art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w przypadkach uzasadnionych wa nym
interesem dłu nika lub interesem publicznym nale no ci pieni ne maj ce charakter
cywilnoprawny, przypadaj ce jednostce samorz du terytorialnego lub jej jednostkom
podległym, mog by umarzane albo ich spłata mo e by odraczana lub rozkładana na raty,
na zasadach okre lonych przez organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego. Organ
stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego okre li szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg, warunki dopuszczalno ci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowi b dzie pomoc publiczn , oraz wska e organ lub osob uprawnione do udzielania
tych ulg.
Uchwał Nr XIX/221/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku Rada Miejska w Stargardzie
Szczeci skim przyj ła Program i zasady udzielania pomocy osobom zagro onym eksmisj ,
którego celem jest utrzymanie osób i rodzin w rodowisku zamieszkania oraz zapobieganie
eksmisjom i bezdomno ci.
Zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 2 ww. uchwały uczestnik Programu mo e zosta
zobowi zany w kontrakcie socjalnym w szczególno ci do wnoszenia bie cych opłat
czynszowych oraz rat spłaty zaległo ci w okresie nie dłu szym ni okres spłaty w ratach
zaległo ci czynszowych ci cych na uczestnikach Programu zamieszkuj cych w lokalach
nale cych do mieszkaniowego zasobu Miasta, w uzgodnionym okresie spłaty rat, nie
dłu szym ni 60 miesi cy.
W toku realizacji Programu Miejski O rodek Pomocy Społecznej oraz Stargardzkie
TBS Sp. z o. o. ustaliły, i w zwi zku z sytuacj materialn uczestników Programu,
w uzasadnionych przypadkach zachodzi konieczno wydłu enia terminu spłaty w ratach
zaległo ci czynszowych, co zostało zaproponowane w projekcie niniejszej uchwały.
Bior c powy sze pod uwag , podj cie niniejszej uchwały uwa am za zasadne.

